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كتاب الطلق
تعريفه :

ة .  .لغة : التخلية  ليقال : ناقة طالق أي مل;
Cحل قيد النكاح أو بعضه : GواصطلحاCفهو لبعضه ]لن النكاح ربط بي الزوجي [  ه Gفهو حل لكله ، وإن كان رجعيا Gفإن كان بائنا .

: والطلق لينقسم إل ثلثة أقسام
 الطلق البائن بينونة كبى ، وهو الطلق الثلث ، ( الستكمل للعدد ) .النوع الول :
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فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتي سابقتي ث طلقها الثالثة فنقول : إن هذا الطلق بائن بينوة كبى ، فل تل له إل بعد زوج
.

طلق بائن بينونة صغرى . : النوع الثاني
وهو الطلق الذي ل ليستطيع فيه الطلnقm ارجاع زوجته بإرادته النفردة كما كان له ذلك ف الطلق الرجعي ، 

والفرق بينه وبي الطلق البائن بينوة كبى ، أن ف الطلق البائن بينوة صغرى ل يكن أن ترجع إليه إل بعقد جدليد ، بلف
البينوة الكبى فإنا ل تل إل بعد زوج .

]، والرجعية إذا خرجت من العدة ، والطلق قبلفقد شرط أو وجود عيب كالطلق على عوض ، والفسخ إذا حصل فسخ بوجب [ 
الدخول واللوة .

 الطلق الرجعي . النوع الثالث :
وهو : إذا طلق دون مال�ه من العدد ، كأن ليطلق مرة أو مرتي ، وسي رجعياG لنه ليستطيع فيه الزوج خلل فتة العدة الت يب

على الرأة أن تبقى ف بيت زوجها مراجعتها وإعادة الياة الزوجية .
تdمd النeسfاءf فfطfلeقdوهdنb لcعcدbتcهcنbم / والصل فيه : قوله تعالى ( gقbلfا طfذcإ kيcبbا النfهkيـfا أfي. ( 
------------------

أي : أن الصل ف جوازه الكتاب والسنة والجاع .
س�ان� ) رCليح� بCإCح� . قال تعال (الط�لق� م�ر�ت�انC ف�إCم�س�اك� ب�Cع�ر�وف� أ�و� ت�س�

ت�م� النnس�اء� ف�ط�لnق�وه�ن�m لCعCد�تCCن�  وقال سبحانه ( � إCذ�ا ط�ل�ق� Cه�ا الن�ب�mلي�ا أ�لي.. ( ..
 لبن عمر ( … ث إن شاء أمسكm وإن شاء طلق .. ) .وقال 

 طلق حفصة وراجعها ) .وف سنن أب داود ( أن النب 
وقد نقل ابن قدامة ف الغن إجاع الناس على جواز الطلق .

: الطلق تري فيه الحكام التكليفية المسة
 إذا كان بل سبب ليدعوه إل ذلك ول تكن هناك حاجة إليه .يكره :

 .رواه أبوداود وهو ضعيفوقد جاء ف الدليث ( أبغض اللل إل ال الطلق ) 
 ( إن إبليس ليضع عرشه على الاء ث ليبعث سرالياه ، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة ،حدليث جابر . قال : قال رسول ال و

ء أحدهم فيقول : ما تركتmه حت فرقت بينهيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا ، فيقول : ما صنعت� شيئاG ، قال : ث ييفيج
رواه مسلم .وبي امرأتmه ، قال : فيدنيه منه وليقول : نعم أنت ) 

ولنه به تزول الصال التتبة على النكاح . ( من الولد ، وكثرة النسل ، واللفة ، وعفة الزوجي  ) .
ولا فيه من تشتيت السرة ، وكسر قلب الرأة .

 : إذا كانت الزوجة مقصرةm ف حق ال ، أو كان ف دوام النكاح ضرر على الرأة أو لكونا غي راغبة ف الزوج ، فيؤجرويستحب
من ترك شيئاG ل عوضه وف الدليث الخر (   ) ل تصاحب إل مؤمناG ول ليأكل طعامك إل تقي(ف الدليث ، الزوج ف فراقها 
ال خياG منه ) .

 ( يحرم للبدعة ) .ويحرم في ثلث أحوال :
 : طلقها ف اليض . الحالة الولى
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 .متفق عليه براجعتها )  طلق زوجته وهي حائض فأمره النب لدليث ابن عمر ( أن النب 
 : أن ليطلقها ف طهر مسها فيه .الحالة الثانية
. : أن ليطلق الرجل زوجته ثلث تطليقات بلفظ واحد الحالة الثالثة

، وكذلك إذا ساءت العشرة بينهما ول ليستطع على الصلح ، الزوجة فيها بعض القصور ف أداء بعض حقه ت إذا كانويباح :
وإذا كان ل ليستطيع الصب على امرأته .

وهذا ليدخل فيه كل ما ليتصور منه القصور ف النساء : السمان واللقي وال�لقي ، لكن يث الزوج على إمساك الرأة وإن كانت
ر�ه�وا ش�ي�ئاG و�ي��ع�ل� ، وقد قال تعال : ( سيئة اللقm وفيها شيء من القصور ، فهذا خي من أن ليطلقها ت�م�وه�ن�m ف�mع�س�ىm أ�ن� ت�ك� ف�إCن� ك�رCه�

GياCك�ث Gا  ) .الل�ه� فCيهC خ�ي�
[ وسيأت مباحثه ] . ف الليلء ( وهو أن يلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ) . ويجب :

فهنا تضرب له أربعة أشهر ، فإن فاء ورجع عن يينه  ليكفر عن يينه والنكاح باق، وإن ل ليرجع فإنه ليقال له : إما أن ترجع أو
 إن ل ليرجع - واجب ، فيطلnق عليه الاكم ، لن فيه دفعاG للضرر الاصل على الزوجة ، وكذلك يب–تطلق ، الطلق هنا 

. Gالطلق إذا كانت تفعل الفاحشة ول يكنه الصلح وينعها ، لنه لو ل ليفعل صار دليوثا
. ل يكون الطلق إل بعد نكاح

mت�م�وه�ن� ت�م� ال�م�ؤ�مCن�اتC ث�� ط�ل�ق� ا ال�ذCلين� آم�ن�وا إCذ�ا ن�ك�ح�  ) .لقوله تعال (لي�ا أ�لي�mه�
فذكر ال النكاح قبل الطلق ، فمن قال : إذا تزوجت فلنة فهي طالق فقوله ل ليعتب ول تقع به طلقة ول غيها .

رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر .ولدليث السور مرفوعاG ( ل طلق قبل نكاح ) 

: ل يصح الطلق إل من
 : فغي الزوج ل ليصح طلقه ، إل إذا قام مقام الزوج بالوكالة .زوج 
 : فالنون ل ليصح طلقه ، لدليث : ( رفع القلم عن ثلث : وعن النون حت ليفيق ) .عاقل
 فالصب الغي الميز ل ليقع طلقه بالتفاق ، أما الميز فيه قولن :بالغ :

المهور على أنه ل ليقع طلقه .
لدليث : ( رفع القلم عن ثلثة : ... وعن الصب حت ليبلغ ) .

: طلق السكران : له حالتان
 : أن ليقع السكر عن غي عمد .الحالة الولى

كأن ليشرب المر ليظنها عصياG ، فهذا ل ليقع الطلق بإجاع .
 :ففيه قولن : أن ليتعمد السكر ، الحالة الثانية
 : ليقع الطلق .القول الول

وهذا الذهب .
 : وهو مذهب سعيد بن السيب ، وعطاء ، وماهد ، ومالك ، والشافعيm ، وأب حنيفة .قال في المغني
ا ال�ذCلين� آم�ن�وا ل ت�mق�ر�ب�وا الص�لة� و�أ�ن�mت�م� س�ك�ار�ى )لقوله تعال : (   .لي�ا أ�لي�mه�

فنهاهم حال السكر من قربان الصلة ، وهذا ليقتضي عدم زوال التكليف .
 : ل ليقع طلقه .القول الثاني
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وهو قول عثمان ، ومذهبm عمر بن عبد العزليز ، واختاره ابن تيمية .
قال ابن النذر : هذا ثابت عن أمي الؤمني عثمان .

وهذا القول هو الصحيح الذي رجع إليه المام أحد حيث كان ليقول بطلق السكران فرجع عنه .
 )  .ل ت�mق�ر�ب�وا الص�لة� و�أ�ن�mت�م� س�ك�ار�ىلقوله تعال : ( 

فهذه اللية دلت على أن السكران غي مكلف ، لن ال أسقط الصلة عنه حال السكر .
رواه البخاري .لقول علي ( كل طلق جائز إل طلق العتوه والغلوب على عقله ) 

ولن السكران زائل العقل كالنون فهو ل ليدري ما ليقول .
 .الصحيح ل ليؤاخذ حزة لا سكر فقال : وهل أنتم إل عبيد أب ، وهذا القول هو ولن النب 

 عن ذلك فقال رسول ال م / وطلقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض ، فسأل عمر 
)dةbدcعgال fكgلcتfف bسfمfي gنfأ fلgبfقـ fقbلfط fاءfش gنcإfو dدgعfبـ fكfسgمfأ fاءfش gنcإ bمdث fرdهgطfت bمdث fيض cحfت bمdث fرdهgطfى تbتfا حfه gكdر gتـfيgل bمdا ثfهgع cاجfرdيـgلfفـ dهgرdم

dاءfسeا النfهfل fقbلfطdي gنfأ bلfجfو bزfع dهbالل fرfمfى أcتbوفي رواية (ال . ( Qلcامfح gوfأ Qراcاهfا طfهgقeلfطdيgل bمdا ثfهgع cاجfرdيـgلfفـ dهgرdوهذا دليل علىم . ( 
أنه ل يحل أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر وطىء فيه إل أن تبين حملdها .

-----------
 ) .ف�ط�لnق�وه�ن�m لCعCد�تCCن� أن ليبي أنه لينبغي أن تطلق الرأة لعدتا كما أمر ال بذلك ف اللية السابقة (– رحه ال –أراد الصنف 

والتطليق للعدة : أن ليطلقها وهي طاهر من اليض ، وأن ليطلقها ف طهر ل يامعها فيه .
 على تري طلق الزوجة وهي حائض .– رحه ال –وقد دل حدليث ابن عمر الذي ذكره الصنف 

: بالنهي ، وليؤخذ هذا الكم من وجهي Gالدليث دليل على تري الطلق حال اليض وفاعله عاص� ل إذا كان عالا
: Qأنه جاء ف روالية ف الدليث ( فتغيظ رسول ال أول  أن النب mومعلوم ( .ل ليتغيظ إل على أمر� مرم 

 : Qأن النب ثانياGإذ لو ل ليكن مرما ، Gة ث تطليقها ف الطهر ، فدل على أن تطليقها ف اليض مرماmاكها بعد الراجعmأمر ابن عمر بإمس 
 التطليق ف اليض  وليغن عن الطلقة الت تأت ف الطهر .لقر النب 

 النووي).– ابن قدامة –وقد نقل جاعة من العلماء : الجاع على أن الطلق حال اليض مرم (ابن النذر 
وهذا التحري خاص بالدخول با ، أما غي الدخول با فيجوز تطليقها مطلقاG حائضاG أو طاهراG ، لن غي الدخول با ليس

عليها عدة .[ وهذا مذهب الئمة الربعة ] .
. ( فيجوز أن يالعها وهي حائض ) وليسستثن : ما إذا كان الطلق على عوض
: اختلف العلماء ف الكمة من تري الطلق حال اليض

 هي خشية تطوليل العmدة على الرأة ، لن من العلومm أن بقيmة اليضة الت طلقت فيها غي داخلة ف العدة .قيل :
 إن اليض حال نفرة وزهد وما ليدري هذا الزوج الذي طلق حال الزهد أن ليندم ف زمان الطهر عند توقان النفس للجماعوقيل :

.
: إن الكمة تعبدلية .وقيل 

. الدليث ليدل على تري طلق الزوجة وهي حائض ، وهذا ليسمى طلق بدعي
فالطلق ينقسم إلى قسمين :

 : Qأول: mالطلق السن
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o. غي حائض Gأن ليطلقها طاهرا
 : ( ... فليطلقها قبل أن يسها ... ) .لقوله 
o. Gأو أن ليطلقها حامل

 : ( ... فليطلقها حائلG أو حاملG ) .لقوله 
o. أو أن ليطلقها مرة واحدة ف طهر ل يامعها فيه

 : ( ث ليمسكها حت تطهر ث تيض وتطهر ، ث إن شاء طلقها قبل أن يس ) .لقوله 
ثانياQ : الطلق البدعي المحرم .

o. أن ليطلقها ف اليض
 تغيظ وأمر براجعتها .لدليث الباب ، فإن النب 

o. أن ليطلقها ف طهر مسها فيه
 : ( مره فلياجعها ، ث يسكها حت تطmهر ، ث تيض ، ث تطهر ، ث إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ) .لقوله 
o أن ليطلق امرأته ثلث تطليقات بلفظ واحد.
 ، لكن اختلف العلماء هل يقع أم ل ؟ على قولينفطلق الائض حرام: 

 : أنه ليقع .القول الول
وهذا مذهب جاهي العلماء .

 : فإن طلقها للبدعة ، وهو أن ليطلقها حائضاG ... وقع طلقه ف قول عامة أهل العلم .قال ابن قدامة
لقوله تعال ( الطلق مرتان .... ) .

وقوله تعال ( فإن طلقها فل تل ..... ) .
 : أن الليات عامة تدل على وقوع الطلق ف أي وقت من له حق وقوعه ، فلم ليفرق بي أن ليكون الطلق ف حالوجه الدللة

اليض أو الطهر ، ول يص حالG دون حال توجب حل الليات على العموم .
 : ( ... مره فلياجعها ... ) فهذا دليل على أن الطلق ليقع ، إذ ل تكون الراجعة إل بعد الطلقولدليث الباب ، قال 

الذي ليعتد به .
وروى البخاري عن سعيد بن جبي عن ابن عمر قال : ( حسبت علي تطليقة ) .

وف روالية للدار قطن : ( أن عمر قال : ليا رسول ال ، فيحسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ) .
رواه الدار قطن وذكر ذلك له فجmعلها واحدة ) وعن نافع عن ابن عمر : ( أنه طلق امmرأته وهي حائض ، فأتى عمر النب 

 : وهو نص ف موضع اللف ، فيجب الصي إليه .قال الحافظ في الفتح
أن ابن عمر مذهبه العتداد با ، وهو صاحب القصة ، وصاحب القصة أعلم .

 : ل ليقع .القول الثاني
وهذا قول الظاهرلية ، واختيار شيخ السلم ، ونصره ابن القيم .

لقوله تعال ( فطلقوهن لعدتن ) .
 : أن الطلق ف حال اليض ل ليكون مطلقاG للعدة ، لن الطلق الشروع الأذون فيه أن ليطلقها ف طهر ل يسهاوجه الدللة

فيه ، وما عدا هذا ل ليكون طلقاG للعدة ف حق الدخول با .
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 حدليث الباب - : ( أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد–واستدلوا با رواه أبو داود من حدليث أب الزبي عن ابن عمر 
 ... قال عبد ال : فردها علي; ول ليرها شيئا. ( G ، فسأل عمر رسول ال رسول ال 

والجواب عن هذا :
أن قوله  ( ول ليرها شيئاG ) بأنا ل تصح ، فإن أبا الزبي خالف ف رواليته روالية المهور ، وهي أكثر عدداG وأثبت حفظاG ، فرواليتهم

أول من رواليته .
 : قوله : ( ول ليرها شيئاG ) منكر ، ل ليقله غي أب الزبي ، وليس بجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف فيمن هوقال ابن عبد البر

أثبت منه .
:ل ليرو أبو الزبي حدليثاG أنكر من هذا .قال الخطابي 

الراد بالراجعة هنا إمساكها على حالا ، لن الراجعة لا معن أعم من إعادة الطلقة .
والراجح القول الول .

قوله  ) : قال النووي : أجعوا على أنه إذا طلقها ليؤمر برجعتها .مره فليراجعها . ( 
لكن هل الرجعة واجبة أم مستحبة ؟

اختلف العلماء على قولي :
 : مستحبة .فقيل

وهذا مذهب جهور العلماء ، كما نقله النووي والشوكان .
 : لن ابتداء النكاح ل يب ، فاستدامته كذلك ، فكان القياس قرلينة على أن المر للندب .قالوا
 : واجب .وقيل

فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها .
وهو قول جاعة من العلماء كداود وغيه .

للمر به  ( مره فلياجعها ) .
وقالوا : لا كان الطلق ف حال اليض مرماG كان استدامة النكاح واجبة .

وقالوا : لن الراجعة تتضمن الروج من العصية .
والراجح الوجوب للمر به ف قوله ( مره ... ) .

: الكمة من المر برجعتها وإعادتا إل عصمتها
 : لجل أن ليقع الطلق الذي أذن ال فيه ف زمن الباحة ( وهو زمن الطهر الذي ل يامعها فيه ) .قيل

 : عقوبة الطلق الذي طلق ف زمن اليض ، فعوقبm بنقيض قصده .وقيل
 : ليزول العن الذي حرم الطلق ف اليض لجله ( وهو تطوليل العدة ) .وقيل
: هل يوز أن ليطلق ف الطهر الذي ليلي هذه اليضة ؟ ( ثم ليمسكها )قوله 

جاء ف روالية : ( ث ليمسكها حت تطهر ، ث تيض ، ث إن شاء ... ) .
ف هذه الروالية أنه لينتظر إذا أراد أن ليطلق إل طهرتان .

وجاء ف روالية : ( مره فلياجعها ، فإذا طهرت فأراد أن ليطلقها فليطلقها ) .

7



ففي هذه الروالية أن للرجل أن ليطلق امرأته ف الطهر الول بعد اليضة الت طلقها فيها وراجعها ، ول ليلزمه النتظار إل الطهر
الثان .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في النتظار للطهر الثاني :
 : إل وجوب النتظار إل الطهر الثان .فذهب جماعة منهم

منهم المام مالك ، كما نقله عنه الصنعان واستدل بالروالية الول .
 : إل أن النتظار إل الطهر الثان مستحب وليس بواجب .وذهب جماعة من العلماء

وهذا مذهب أب حنيفة وأحد .
وهذا القول أصح .

لننا إذا أخذنا بذا القول عملنا بميع الرواليات .
 قوله( وإن شاء طلق قبل أن يمس ) : هذا ليدل على النوع الثان من الطلق البدعي الرم ، وهو الطلق ف طهر 

فيه .جامعها 
والروالية الخرى : ( فليطلقها طاهراG ) أي غي حائض ، وف روالية ( من قبل أن يامعها ) .

 : من التمل أن لينشأ من هذا الماع حل .وجه التحريم
. ( Gأو حامل ) mاستثن العلماء مسالة : وهي إذا ظهر حلها لروالية مسلم

ولنه إذا طلق وهي حامل فهذا دليل على رغبته بالطلق .
اختلف العلماء ف وقت الطهر ( حت تطهر ) وقوله ( ث ليطلقها طاهراG ) هل لبد من الغتسال أم ليكفي الطmهر ولو ل

تغتسل ؟
 : الراد بالطهر انقطاع الدم .فقيل

وهذا مذهب الشافعي وأحد .
قالوا لن انقطاع دم اليض دليل على الطهر ، وهي وإن ل تغتسل فهي ف حكم الطاهراتm بدليل أنا تصوم ولو ل تغتسل 

 : الراد بالطهر التطهر بالغسلm .وقيل
وهذا قول الالكية .

واستدلوا بروالية عند النسائي ( فإذا اغتسلت من حيضتها الخرى فل يسها حت ليطلقها ) .
قال ابن القيم : هذا مفسر لقوله ( فإذا طهرت ) .

. هو القولm الثان والراجح
. [وسيأت البحث با]الدليث دليل على إثبات الرجعة: وهي إعادة مطلقة غي بائن إل عصمة النكاح بغي عقد

م / ويقع الطلق بكل لفظ� دل عليه من صريح : ل يفهم منه سوى الطلق ، كلفظ ( الطلق ) وما تصرف منه ، وما كان
مثلfه ، وكناية : إذا نوى بها الطلق ، أو دلت القرينة على ذلك .

------------
إل قسمي :تنقسم  ألفاظ الطلق أن اللفاظ الت ليقع با الطلق ، وقد ذكر – رحه ال –ذكر الصنف 
 : ألفاظ صرية .القسم الول

 ( وهو لفظ الطلق وما تصرف منه ) .وهي اللفاظ الوضوعة له الت ل تتمل غيه .
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حكمه : ليقع الطلق بجرد نطقه به ولو ل لينوه ، لنه فراق معلق على لفظ فحصل به ، وليس عملG ليتقرب به النسان إل ربه
[ قاله الشيخ ابن عثيمي رحه ال ] .حت نقول : إنا العمال بالنيات . 

Cمثل : أنتCطالق ت  Cفلو قال رجل لزوجته : أنت طالق ، فإنا تطلق ولو ل لينوه .طلقتك ، مطلقة ، أنت ،
فل ليقبل، بعن أن الزوجة Gطالق، طالق من وثاق، فهل ليقبل؟ فيه تفصيل : أما حكما Cلو قال الزوج: أنا أقصد بقول: أنت

لو حاكمته عند القاضي فل ليقبل، لن هذا اللفظ صرليح ف الطلق ل يتمل غيه، لكن إن دلي;نته الزوجة (وكلته إل دلينCه)
فل ليقع ف الظاهر، فلها ذلك (فالزوجة تي) فإن كان زوجها معروفاG بالصدق فلتدلينه، وإن كان معروفاG بالكذب والفجور

فيجب أن تدلي;نه .
 : ألفاظ كنائية .القسم الثاني

وهي اللفاظ الت تتمل الطلق وغيه .
، اذهب .لقي بأهلك ، أنت حرة ، أنت خلية ا ليقولمثال : كأن 

حكمه : ل ليقع به الطلق إل مع نية أو قرلينة .
فإنه إذا قال القي بأهلك فإنه يتمل مرد الطلب إليها أن تذهب إل أهلها ، ويتمل إرادة الطلق .

مع النية : أن ليقول لا : القي بأهلك ، ولينوي أنه طلق .
القرلينة : كأن ليكون جواباG لسؤالا [ كأن تقول له طلقن فيقول : القي بأهلك ] أو خصومة بي الزوجي ، فهنا تكون الكنالية

مقام الصرليح .
 ( إناوذهب بعض العلماء إل أن الكنالية ل ليقع با الطلق إل بنية ، حت لو وقع جواباG لسؤالا أو ف حالة خصومة لقوله 

العمال بالنية ) .
 والزوج إذا قال لزوجته : أنتC طالق ، فل يلو من ثلث حالت :فائدة :

 أن لينوي الطلق ، فيقع .الحالة الولى :
 أن لينوي غي الطلق ، كأن ليقول : أنت طالق ، وقال قصدي طالق من وثاق ، فهنا ل ليقبل حكماG .الحالة الثانية :
 أل لينوي شيئاG ، فالكثر على وقوعه ، لنه أتى بلفظ صرليح موضوع للطلق .الحالة الثالثة :

. Qمنجزا dم / ويقع الطلق
--------------

أي : وليقع الطلق منجزاG ، والطلق النجز هو الذي ليقع ف الال ، كأن ليقول : هي طالق ، فتطلق من الن ، أي : ليقع الطلق ف
الال .

م / أو معلقاQ على شرط كقوله : إذا جاء الوقت الفلني فأنت طالق ، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلق وقع .
-------------

 تعليق الطلق ، وتعليق الطلق لينقسم إل أقسام :– رحه ال –ذكر الصنف 
: Qأول. ( لنه ل اختيار للزوج فيه Gسي مضا ) . Gمضا Gأن ليكون تعليقا 

) .فطلوع الشمس ل تلك منعه كأن ليقول : إذا طلعت الشمس فأنتC طالق ، فيقmع الطلق إذا طلعت الشمس . (
ومثله : إذا دخل رمضان فأنت طالق ، وإذا غربت الشمس فأنت طالق .
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Qزوجته أو فعله هو ، كأن ليقول لزوجته : إن دخلت دار فلن فأنت طالق ، أو ذهبت لبيتثانيا mأن ليعلق الطلق على فعل : 
أختك فأنت طلق :

فهذه إن قصد إليقاع الطلق بالفعل إذا حصل العلقm عليه فإن هذا الطلق ليقع عند حصول ما ع�لق عليه قولG واحداG بل-1
خلف .

وإن ل ليقصد الطلق ولكنه ليرليد بذلك حلها على فعل أو منعها من فعلm ، فهذه اختلف فيها العلماء على قولي :-2
 : ليقع الطلق إذا حصل العلق عليه .القول الول

وهذا مذهب الئمة الربعة .
 : أنه ل ليقع الطلق إذا حصل ما علقm عليه ، وإنا فيه كفارة يي .القول الثاني

وهذا مذهب داود الظاهري وجاعة وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية .
: الشك ف الطلق له عدة صور

 ليشك هل طلق أم ل ليطلقm : الصل عدم الطلق ، لن النكاح متيقن– : أن ليشك ف وقوع أصل الطلق الصورة الولى
والطلق مشكوك فيه والشكm ل ليعارض اليقي ( اليقي ل ليزول بالشك ) .

 : أن ليشك ف عدد الطلق ، بأن ليتيقن بأنه طلق امرأته لكنه شك هل طلقها واحدة أو اثنتي أو ثلثة ، فاليقيالصورة الثانية
القل وهو واحدة ، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه .

 : أن ليشك ف وجود الشرط وعدمه ، هل طلق زوجته كان معلقاm أو كان منجزاG ، فالصل عدم الشرط .الصورة الثالثة
 الشك ف تقق الشرط وجوداG أو عدماG ، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن ليشك بصولm الشرط ،الصورة الرابعة :

كأن ليقول : إن فعلت� كذا فزوجت طالق ، وشك هل حصل المر أم ل ، فالصل عدم الوقوع .
الطلق البائن والرجعي

 بعض السائل التعلقة بما ، وقد تقدم– رحه ال –سبق تعرليف الطلق البائن بنوعيه والطلق الرجعي ، وسيذكر الصنف 
أكثرها .

م / ويملكd الحرk ثلث طلقات .
----------------

أي : من كان كله حر أو بعضه حر يلك ثلث تطليقاتm ، حرةG كانت زوجته أو أم�ة ، لن الطلق معتب بالرجال .
رCليح� بCإCح�س�ان� والدليل على أنه يلكm ثلث تطليقات قوله تعال ( ف�إCن�.... إل قوله تعال (الط�لق� م�ر�ت�انC ف�إCم�س�اك� ب�Cع�ر�وف� أ�و� ت�س�

 ) .ف�ل ت�Cل� ل�ه� مCن� ب�mع�د� ح�ت� ت�mن�كCح� ز�و�جاG غ�ي�mر�ه�) ليعن الثالثة ( ط�ل�ق�ه�ا 
وقوله ( يلك الر ثلث تطليقات ) مفهومه أن العبد ليس كذلك ، فالعبد يلك تطليقتي ، فقد ورد عن عمر أنه قال-3

عل الطلق طلقة ( لينكح العبد امرأتي ، وليطلقm تطليقتي ) أخرجه الدارقطن ، ولن العبد على النصف من الر ، ول ي�
ونصف لن الطلق ل ليتنصف .

 .. .... إلى قولهالطbلقd مfرbتfانcم / فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجاQ غيره بنكاح صحيح ويطأها ، لقوله تعالى (
رfهd) يعني الثالثة ( فfإcنg طfلbقfهfا تعالى ( gيـfغ Qجاgوfز fحcكgنfى تـbتfح dدgعfبـ gنcم dهfل kل cحfل تfف. ( 

-------------
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 مت تبي الزوجة بينونة كبى ، وهي إذا طلقها زوجها آخر ثلث تطليقات ، فل تل له بعد ذلك– رحه ال –ذكر الصنف 
حت تنكح زوجاG غيه نكاح رغبة ويامعها الثان ، وقد تقدمت السألة وشروط رجوعها لزوجها الول ف باب الرمات ف النكاح

.
م / ويقع الطلق بائناQ في أربع مسائل .

------------
 منها .– رحه ال –أي : وليقع الطلق وليكون بائناG بينونة كبى أو صغرى ف مسائل سيذكرها الصنف 

م / هذه منها .
----------

أي : إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة فإنا تبي منه بينونة كبى كما سبق .
تdمdوهdنb مcنg قـfبgلc أfنg تfمfسkوهdنb فfمfام / وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى ( gقbلfط bمdث cاتfنcم gؤdمgال dمdت gحfكfا نfذcوا إdنfآم fينcذbا الfهkيـfا أfي

) .لfكdمg عfلfيgهcنb مcنg عcدbة� تـfعgتfدkونـfهfا 
----------

أي : إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول واللوة با، فإنا تبي منه، ول تل له إل بعقد جدليد برضاها، لنه ل عدة عليها .
 فغي الدخول با من حي ما ليقول لا زوجها : أنت طالق ؛ تبي– رحه ال –والدليل على ذلك اللية الت ذكرها الصنف 

منه .
م / وإذا كان في نكاح فاسد .

----------------
أي : وتبي منه إذا كان ف نكاح فاسد ، لن أصل هذا النكاح غي صحيح ، وأمرنا له بالطلق من باب اليطة ، كأن ليتزوجها

بل ول ، فإنا تبي منه ول رجعة له عليها .
م / وإذا كان على عوض .
---------------

أي : وتبي الزوجة من زوجها إذا كان الطلق على عوض ، كاللع ، فإذا كان بعوض فل للزوج الرجعة إل بعقد جدليد ، لن
العوض فداء ، فهي افتدت نفسها ، ولو قلنا للزوج الرجوع ل ليكن لذا الفداء فائدة .

باب الرجعة
م / وما سوى ذلك فهو رجعي .

----------
. mيق للزوج ارجاع زوجته ولو كرهت Gأي : ما سوى ما مضى فإن الطلق ليكون رجعيا

ما دامت ف العدة ( وسيأت متزات هذا التعرليف بعدإعادة مطلقة غي بائن إل ما كانت عليه بغي عقد : تعريف الرجعة 
.قليل ) 
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مثال : رجل قال لزوجته أنت طالق ، فتطلقm ، فله الق ما دامت ف العدة أن ليراجعها ، لكن لا شروط ستأت أدلة مشروعية
الرجعة :

. ( Gص�لحاCن� أ�ر�اد�وا إCك� إCذ�ل Cن� فCهnر�دCه�ن� أ�ح�ق� ب�mع�ول�ت�mو�ب ) والراد بالبعل هنا الزوج .قوله تعال 

. ( س�ان� رCليح� بCإCح� أfوg ) هو الرجعة مع العروف (فfإcمgسfاك� بcمfعgرdوف� فقوله (وقال تعال (الط�لق� م�ر�ت�انC ف�إCم�س�اك� ب�Cع�ر�وف� أ�و� ت�س�
سfان� gحcإcيح� بcر gسfوهو تطليقها .)ت 

( مره فلياجعها ) . لعمر حينما طلق زوجته قال وف قصة ابن عمر 
 طلق حفصة ث راجعها ) .وثبت ف سنن أب داود ( أن النب 

دهن جد وهزلن جد : النكاح والطلق والرجعة ) رواه أبوداود .وعن أب هرليرة قال : قال رسول ال  Cثلث ج ) 
وأجع العلماء على مشروعية الرجعة .

) .وfبـdعdولfتـdهdنb أfحfقk بcرfدeهcنb فcي ذfلcكf إcنg أfرfادdوا إcصgلحاQ م / يملك الزوج رجعةf زوجتهc ما دامت في العدة لقوله تعالى (
-------

أي : يلك الزوج إرجاع زوجته الت طلقها تطليقة واحدة أو اثنتي أن ليرجعها لعصمته ولو ل ترضى بشرط أن ليكون ذلك ف
العدة ، وهذا أحد شروط إرجاع الزوجة الرجعية :

 أن ليكون ذلك ف العدة .فالشرط الول :
) . أي : ف العدة .و�ب�mع�ول�ت�mه�ن� أ�ح�ق� بCر�دnهCن� فC ذ�لCك� فإن راجعها بعد انتهاء العدة فل رجعة ، لقوله تعال (

فعلم من اللية أنه ل حق للزواج بعد انتهاء العدة .
قال القرطب : وأجع العلماء على أن الر; إذا طلق زوجته الرة ، وكانت مدخولG با تطليقة أو تطليقتي أنه أحق برجعتها ما ل

تنقض عدتا ، وإن كرهت الرأة ، فإن ل ليراجعها الطل;قm حت انقضت عدتا فهي أحق بنفسها ، وتصي أجنبية منه ل تل له إل
بطبة ونكاح مستأنف بول ، وهذا إجاع من العلماء .

 أن ليكون الفراق بل عوض، فإن كان بعوض ( وهو اللع ) فل رجعة إل بعقد جدليد، لن العوض الذي دفعتهالشرط الثاني :
فداء ، تفدي نفسها منه .

أن ليكون مدخولG با ( قد جامعها زوجها أو خل با ) أما غي الدخول با فل رجعة ، لنا تبي بجرد ماالشرط الثالث : 
ليقول لا : أنت طالق ( تقدمت السألة ) .

الط�لق� أن ليكون الطلق دون ما له من العدد وهو ثلثة ، فإن كان آخر ما له من العدد فل رجعة لقوله تعال (الشرط الرابع :
Cن� ط�ل�ق�ه�ا  ... إل قوله تعال (م�ر�ت�انCر�ه�) ليعن الثالثة ( ف�إ�mغ�ي Gح� ز�و�جاCن�ك�mع�د� ح�ت� ت�mن� بCل� ل�ه� مCف�ل ت�. ( 

م . gم / والرجعية حكمها حكم الزوجات إل في وجوب القس
--------

لسكن، وليرث كلالكسوة والنفقة و حكمها حكم الزوجات من وجوب ال– ما دامت ف العدة –أي : أن الطلقة الرجعية 
ا صاحبه إذا مات ف العدة .ممنه

 فقال :– رحه ال –لكن ليستثن شيء واحد ذكره الصنف 
م . gم / إل في وجوب القس
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-------
. mم ، لنا مطلقة أي : لو كان له زوجات أ�خ�ر ، فليس لا حق ف القس�
م / والمشروع إعلنd النكاح والطلق والرجعة والشهاد على ذلك .

-----------
أي : وليشرع إعلن النكاح ( وسبقت السألة ف كتاب النكاح ) .

هCد�واقوله ( والطلق ) أي وليشرع إعلن الطلق لقوله تعال ( ك�وه�ن�m ب�Cع�ر�وف� أ�و� ف�ارCق�وه�ن� ب�Cع�ر�وف� و�أ�ش� Cل�غ�ن� أ�ج�ل�ه�ن� ف�أ�م�س�mذ�ا بCف�إ
ل� مCن�ك�م�  ) .ذ�و�ي� ع�د�

والكمة والفائدة من الشهاد على الطلق : 
: Qمسألة الرث ، فإن كان أشهد على الطلق ث مات بعد انقضاء العدة فإنا ل ترث .أول 
: Qثانيا. ( Gوسبق من العتدة الت تطب تعرليضا ) . أن هذه الرأة يكن خطبتها 
: Qأن الطلق إذا ثبت بالشهادة ل ليتمكن الزوج من النكار .ثالثا 

قوله ( والرجعة ) أي : وليشرع الشهاد على الرجعة ، وقد اختلف العلماء ف هذه السألة على قولي :
 أنه واجب .القول الول :

وهو قول الشافعي ف القدي وابن حزم ونقله ابن كثي عن عطاء .
ل� مnنك�م�لقوله تعال (  هCد�وا ذ�و�ي� ع�د� ك�وه�ن� ب�Cع�ر�وف� أ�و� ف�ارCق�وه�ن� ب�Cع�ر�وف� و�أ�ش� Cأ�ج�ل�ه�ن� ف�أ�م�س mل�غ�ن��mذ�ا بCوالضمي ليعود على الطلق ) ف�إ

والرجعة .
ولا ليتتب على ذلك من الصلحة ، من عدم النكار ، فإذا كان الزوج قد أشهد على الرجعة فل تستطيع الزوجة أن تنكر .

 : أنه مستحبm .القول الثاني
وهذا قول المهور مالك وأب حنيفة .

لدليث ابن عمر ( مره فلياجعها ) ول ليذكر الشهاد والقام مقام بيان .
والراجح القول بالستحباب ، والقول بالوجوب قول قوي :

لن فيه قطعاG للنزاع فيما لو ادعت الزوجة أنه ل ليراجع .-1
ولن فيه احتياطا والنكاح لينبغي فيه الحتياط .-2
بما تحصل الرجعة ؟

تكون بالقول ، و هذا مل اتفاق بي العلماء .
واختلفوا ف حصول الرجعة بالفعلm وهو الوطء . ليعن لو وطء زوجته الرجعية دون أن ليتلفظ هل مرد الوطء ليكون رجعة قولن :

 : إن الرجعة ل تصل بالفعل ، فل تصل إل بالقول .القول الول
وهذا قول الشافعي وهو قول ابن حزم .

لن إعادة الزوجية بعد الطلق إنشاء للزواج من وجه ، فل بد من القول .
 : إنا تصل بالوطء .القول الثاني

وهذا قول مالك وأب حنيفة .
لكن حصل بينهم اختلف هل ليشتط أن لينوي مراجعتها أو ل ليشتط :
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 : ل تصلm بالوطء إل مع النية فقيل
وهذا قول مالك وأحد ، لعموم ( إنا العمال بالنيات ) .

 : إن مرد الوطء ليكفي سواء نوى الراجعة أم ل . وقيل
وهو قول أب حنيفة .

 تصل بالوطء مع نية الراجعة ، واختاره ابن تيمية .والراجح
. إذا فرغت من عدتا ول ليرتعها بانت منه

وقد أجع العلماء على أن الرأة إذا طلقها زوجها فلم ليرتعها حت انقضت عدتا أنا تبي منه فل تل له إل بنكاح جدليد .
قال تعال ( وبعولتهن أحق بردهن ) أي ف العدة ، فمفهوم اللية أنا إذا فرغت عدتا ل تبح إل بعقد جدليد بشرطه .

إذا طلق الزوج زوجته الرجعية ث أرجعها فإنا تعود إليه با بقي من طلقها ، بل خلف .-1
مثال : طلق رجل زوجته تطليقة واحدة ، ث راجعها بالعدة ، فإنه ليبقى له تطليقتان .

وإذا طلقها تطليقة وخرجت من العدة ، ث تزوجها بعقد جدليد فإنا أليضاG ترجع با بقي لا من طلقها .-2
مثال : رجل طلق زوجته تطليقة، ول ليرجعها حت خرجت من العدة، ث عقد عليها بعقد جدليد ، وتزوجها، فإنه ليبقى له تطليقتان

.
وإذا طلقها تطليقة وخرجت من العدة ، وتزوج زوج آخر ، ث هذا الزوج طلقها ، ث تزوجها زوجها الول ، فقولن للعلماء :-3

 : تعود إليه على ما بقي من الثلث .قيل
وهذا قول أكثر الصحابة ، وهو قول مالك والشافعي وآخرلين .

ولن وطء الثان ل يتاج إليه ف الحلل للزوج الول ، فل ليغي حكم الطلق .
قال الشيخ ابن عثيمي مرجحاG هذا القول : لن نكاح الثان إذا كان الزوج الول ل ليطلق ثلثاG ل أثر له ، لنا تل لزوجها

الول سواء تزوجت أم ل تتزوج .
 : أنا ترجع إليه على طلق ثلث ، فيكون الزوج الثان قد هدم الطلق .وقيل

وهذا قول ابن عمر وغيه .
والراجح الول .

4-. Gفنكحت غيه ووطئها ، ث تزوجها الول ، فإنا تعود إليه بطلق ثلث إجاعا Gوإذا طلقها ثلثا
عf م / وفي الحديث ( gجbالرfو , dق fلbالطfو , dاحfكeلنfد� : ا cج bنdهdلgزfهfد� , و cج bهنkد cث� ج fلfة ) ثbيcائfسbالن bلcإ dةfعfبـgرf gلfا dاهfوfر

---------------------
ع) f حدليث أب هرليرة . قال : قال – رحه ال –ذكر الصنف  gجbالرfو , dق fلbالطfو , dاحfكeلنfد� : ا cج bنdهdلgزfهfد� , و cج bهنkد cث� ج fلfةث

) ليستدل به على وقوع طلق الازل .
 ] الزل : أن ليقول أو ليفعل شيئاG على سبيل اللعب والزاح ل ليرليد حقيقته .هزلهن جد ] أي : ثلث خصال . [ ثلث[ 
. الفرق بي الاد والازل : الاد قصد اللفظ والكم ، والازل : قصد اللفظ دون الكم

وقد اختلف العلماء هل ليقع طلق الازل أم ل على قولي :
 : أنه ليقع .القول الول

وهذا قول الكثر ، وهو قول النفية والشافعية .
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، لدليث الباب .فإذا تلفظ ولو هازلG بصرليح لفظ الطلق فإن الطلق ليقع 
. Cوهي أن كل إنسان ليطلق امرأته ث ليقول : إنه ل لينو ، mولو قلنا ل ليقع لصار مفسدة

: أن طلق الازل ل ليقع .القول الثاني 
وهو قول جاعة من العلماء .

 ) فدل على اعتبار العزم ، والازل ل عزم له .و�إCن� ع�ز�م�وا الط�لق� ف�إCن� الل�ه� س�Cيع� ع�لCيم�واستدلوا بقوله تعال (
قالوا : ولن الازل ل ليرد الطلق ول نوى معناه ، فكيف ليتتب عليه مقتضاه ؟

 القول الول .والراجح
) Qم / وفي حديث ابن عباس مرفوعاcهgيfلfوا عdهcر gكdت gا اسfمfو , fانfي gسeالنfو , fأfطfخgلfي اcتbمdأ gنfع fعfضfى وfالfعfتـ fهbللfا bنcإ( . gه fاجfم dنgبcا dاهfوfر
--------------------

n  حدليث ابن عباس – رحه ال –ذكر الصنف  Cع�ن� ا�لن�ب : ي�ان� , و�م�ا( ق�ال�  إCن� ا�لل�ه� ت�mع�ال� و�ض�ع� ع�ن� أ�م�تC ا�ل��ط�أ� , و�النnس�
 Cه�وا ع�ل�ي�هCر ت�ك�  ، ليستدل به على عدم وقوع طلق الكره ، وقد اختلف العلماء ف وقوع طلق  ر�و�اه� اCب�ن� م�اج�ه� , و�ال��اكCم)اس�

الكره على قولي :
 : أنه ل ليقع .القول الول

وهذا مذهب جاهي العلماء .
ي�انCلقوله تعال ( Cال�Cب ËنCل�ب�ه� م�ط�م�ئ�mه� و�قCر  ) وجه الدللة : أن النسان إذا أكره على الكفرم�ن� ك�ف�ر� بCالل�هC مCن� ب�mع�دC إCي�انCهC إCل� م�ن� أ�ك�

وتلفظ به ظاهراG فل ليكون كافراG ، وهذا ف العقيدة ، فلئل ليقع طلقاG عند الكراه على الطلق من باب أول وأحرى .
ولدليث الباب ( ... وما استكرهوا عليه ) .

 ليقول (ل طلق ول عتاق ف إغلق) رواه أبو داود ، والغلق هو الكراه .ولدليث عائشة قالت . سعتm رسول ال 
ولن الكر�ه ل ليكن قاصداG وقوع الطلق ، وإنا قصد دفع الذى والضرر عن نفسه .

 : أنه ليقع طلقه .القول الثاني
وهذا مذهب النفية .

معللي ذلك بأنه طلق من مكلف ف مل يلكه فوقع .
 الول .والراجح

باب اليلء
م / فاليلء أن يحلفf على ترك وطء زوجتهc أبداQ أو مدة تزيد على أربعة أشهر .

---------
الليلء لغة : اللف .

Qحلف زوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر .واصطلحا : 
مثال : كأن ليقول لزوجته : وال ل أطأكC خسة أشهر .

. فقوله ( حلف ) أن يلف بال أو بصفة من صفاته على ترك الوطء
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;طالق ، أو فلله علي Cتك فأنتmفإن حلف على ترك الوطء بغي ذلك ، مثل أن يلف بالطلق أو العتق كأن ليقول : إن وطئ
صوم شهر ، فقد اختلف العلماء هل ليكون مول� أم ل ؟ والمهور أنه ليكون إليلء ، وقد روي عن ابن عباس أنه قال ( كل

يي منعت جاعاG فهي إليلء ) .
 ) هذا الشرط الثان ، أن يلف على ترك الماع ف القبل ، فلو حلف أن ل ليباشر زوجته لدة سنةعلى ترك وطءوقوله ( 

ونيته الباشرة دون الفرج ، فليس بول� .
) با أم غي مدخول ، لقوله زوجته وقوله Gهذا الشرط الثالث ، وهو أن ليكون اللوف عليها زوجته ، سواء كانت مدخول (

) ولن غي الزوجة ل حق لا ف وطئه فل ليكون مولياG عنها ، فلو حلف على ترك وطءلCل�ذCلين� لي�mؤ�ل�ون� مCن� نCس�ائCهCم� تعال (
أجنبية ث نكحها ل ليكن مولياG لذلك .

 ) هذا الشرط الرابع ، وهو أن يلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ، ول خلف فأكثر من أربعة أشهر قوله (
لCل�ذCلين�ذلك أنه إليلء ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونا ل ليكن مولياG ، ول ليتعلقm به أحكام الليلء ، لقوله تعال (

ه�ر�  ) فجعل ال للزوج تربص أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونا فل معنلي�mؤ�ل�ون� مCن� نCس�ائCهCم� ت�mر�ب�ص� أ�ر�ب�mع�ةC أ�ش�
للتبص ، لن مدة الليلء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه، وتقدلير التبص بأربعة أشهر ليقتضي كونه ف مدة ليتناولا

الليلء، وهو ما كان أكثر من أربعة أشهر .
 أنه إذا حلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أقل فإنه ليعتب إليلء ،– ومنهم الشيخ ابن عثيمي رحه ال –واختار بعض العلماء 

 ) فأثبت ال الليلء ، لكن جعل الدة الت لينظرون فيها أربعة أشهر ، فلو قال : وال للCل�ذCلين� لي�mؤ�ل�ون� مCن� نCس�ائCهCم�لن ال قال (
أجامع زوجت ثلثة أشهر ، فإن هذا مول� ، لنه حلف أن ل يامعها ، ولكننا ل نقول له شيئاG الن ، لنه إذا تت الدة انلت

اليمي .
: حكم الليلء

إن كان فوق أربعة أشهر فإنه حرام 
 آل من نسائه شهرا. ( Gوإن كان دونا فهو جائز للمصلحة . وقد ثبت ف البخاري عن أنس ( أن النب 

 هنا : اعتزال نساءه شهرا. Gومعن إليلء النب 
م / فإذا طلبت الزوجة حقbها من الوطء أdمcرf بوطئcها .

---------------
أي : إذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ، فإنه ليؤمر بذلك .

لن ف عدم ذلك إضراراG بالزوجة .
م / وضربت له أربعة أشهر .

-------
أي : إذا رفض الرجوع والفيئة للوطء ، وطلبت الرأة حقها ، فإن القاضي ليضرب له أربعة أشهر .

يم�لقوله تعال ( Cن� الل�ه� غ�ف�ور� ر�حCن� ف�اء�وا ف�إCه�ر� ف�إ  ) .لCل�ذCلين� لي�mؤ�ل�ون� مCن� نCس�ائCهCم� ت�mر�ب�ص� أ�ر�ب�mع�ةC أ�ش�
وقد اختلف العلماء مت تبدأ مدة الليلء ؟

 : تبدأ من الطالبة .فقيل
 : تبدأ من الليلء ، وهذا هو الصحيح .وقيل
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ه�ر� لقوله تعال ( ) فجعل ال التبص مقروناG بالوصف وهو الليلء ، وليثبت هذا الوصفلCل�ذCلين� لي�mؤ�ل�ون� مCن� نCس�ائCهCم� ت�mر�ب�ص� أ�ر�ب�mع�ةC أ�ش�
من اليمي ، لنه من حي أن يلف ليصدق عليه بأنه مول .

) من شهر ربيع الول ، فيكون مضى عليه شهران، فهل27) من شهر مرم ، ول تطالبه إل ف (27مثال : فإذا آل ف اليوم (
) مرم وليكون بقي له شهرلين .27) ربيع الول ؟ تبدأ من (27) مرم أو من (27تبدأ الدة من (

م / فإذا وطئ كف�ر كفارة يمين .
--------

أي : إذا مضتm الدة وهي أربعة أشهر ، ورجع وفاء وجامع ، فإنه ليكفر كفارة يي عن ينيه .
يم�لقوله ( Cن� الل�ه� غ�ف�ور� ر�حCن� ف�اء�وا ف�إCن� ف�اء�وا ) (ف�إCأي رجعوا إليهن بالماع .ف�إ ( 

. لنه ل يصل به كمال الستمتاع ، Gفإن وطئ ف الدبر فما فاء ، لن الوطء ف الدبر حرام ، ول ليسمى جاعا
تصل به كمال اللذة .أو با دون الفرج كالفخذلين Gفما فاء ، لن هذا ليس جاعا 

م / وإن امتنع ألزم بالطلق .
--------

أي : بعد مضي أربعة أشهر - إن ل ليرجع للجماع - ليأمره القاضي بالطلق إذا طلبت الزوجة ذلك ، لن الق لا ، وأما إذا ل
تطلب الرأة الطلق فل يوز للحاكم أن ليأمره .

جهور العلماء إل أن الزوجة ل تطلق بجرد مضي الدة ، وإنا يي بي الرجوع أو الطلق إذا طلبت الزوجة ، وذهب بعض
العلماء إل أنه بجرد مضي الدة تطلق الرأة من زوجها ، وهذا القول ضعيف .

فائدة : إن ترك الوطء إضراراG با بل يي ول عذر .
فقال بعضهم : ليعتب إليلء ، وهذا قول مالك .

وقال أبو حنيفة والشافعي ، ل ليكون مولياG ، وهذا القول هو الصحيح .
وإنا ليطالب بالعاشرة بالعروف وإل تلك الفسخ أو الطلق .

باب الظهار
م / والظهار أن يقول لزوجته : أنت علي� كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته .

--------
 تعرليف الظهار ، وهو أن ليقول لزوجته : أنت علي; كظهر أمي .– رحه ال –ذكر الصنف 

مثال : أن ليقول الرجل لمرأته أنتC علي; كظهر أمي .
قال ف الغن : وإنا خصmوا الظهر بذلك من بي سائر العضاء ، لن كل مركوب ليسمى ظهراG لصول الركوب على ظهره ف

الغلب ، فشبهوا الزوجmة بذلك .
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وقد ذكر الفسرون أن آليات الظهار نزلت ف أوس بن الصامت النصاري الزرجي ، لا ظاهر من زوجته خولة بنت مالك
 ياورها ، وال ليسمع ذلك ، وجعلت تادله ، والنب  ، فجاءت النب بن ثعلبة ، فأرادها فأبت عليه حت تأت النب 

فأنزل ال الليات من أول سورة الادلة .
 ) كقوله لزوجته : أنتC علي; كظهر أمي ، وغي الصرليح : كقوله : أنتC علي; حرام ، وهذهمن ألفاظ التحريم الصريحةقوله ( 

سيأت حكمها بعد قليل إن شاء ال .
. Gوتشبيه الزوجة بغي الم كالعمة والالة ليعتب ظهارا

وهmذا قول أكثر العلماء ، قال ف الغن مرجحاG هذا القول :
 مرمات بالقرابة فأشبهن الم ، فأما الليmة فقد قال فيها : وإنم ليقولون منكراG من القول وزوراG ، وهذا موجود فن( ولنا أن

مسألتنا فجرى مراه ، وتعليق الكم بالم ل ينع ثبوت الكم ف غيها إذا كانت مثلها ) .
. Gعندي أو من كظهر أمي فإنه ليعتب ظهارا Cإذا قال لزوجته أنت
 بنزلة [ علي; ] ، لن هذه اللفاظ بعناهmا .هلن
س بظهار .يإذا قالت الرأة لزوجها أنت� علي كظهر أب فل

وهmذا قول أكثر العلماء .
لن ال خصه بالرجال دون النساء بقوله : ( والذلين ليظاهرون منكmم من نسائهmم .. ) .

 أنا عليها كفارة يي .والراجـحاختلف العلماء ف ذلك :   :لكن ماذا عليها
 إذا ظاهر من أجنبية ل ليتزوجها ث تزوجها فإنه ل. Gليكون ظهارا

لن ال ليقول ( والذلين ليظاهرون من نسائهم ) ول تكون الرأة من نسائه إل بالعقد .
م / فهو منكر وزور .

--------
 حكم الظهار وأنه حرام ، بالكتاب والجاع .– رحه ال –ذكر الصنف 
ن�mه�م� و�إCن�mه�م� ل�ي�mق�ول�ون� م�ن�ك�راG مCن� ال�ق�و�لCلقوله تعال (  ئCي و�ل�د� ات�mه�م� إCل� الل� ال�ذCلين� لي�ظ�اهCر�ون� مCن�ك�م� مCن� نCس�ائCهCم� م�ا ه�ن� أ�م�ه�اتCCم� إCن� أ�م�ه�

Gو�ز�ورا . (  ]Qأي : حرام .    [ منكرا [ Qأي كذب ، لن إخبار الرجل عن زوجته أنا أمه كذب .وزورا [ 
 فقال : إن وقعت� عليها قبل أن أكفر� ، قال : فلولدليث ابن عباس ( أن رجلG ظاهر من امرأته ، ث وقع عليها ، فأتى النب 

 : أنه أمCر بالكفارة . وجه الدللة على التحريم. رواه أبو داود تقربا حت تفعل ما أمرك ال ) 
وقد نقل الصنعان الجاع على تريه .

م / ول تحرمd الزوجة به .
---------

. Gأي : ل ليصي الظهار طلقا
لقوله تعال ( ... فتحرلير رقبة من قبل أن ليتماسا ) ولو كان طلقاG ل تلها الكفارة .

. Gلكنا قد وافقنا حكم الاهلية ، لنم ف الاهلية يعلون الظهار طلقا Gلو جعلناه طلقا Gوأليضا
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وfالbذcينf يdظfاهcرdونf مcنg نcسfائcهcمg ثdمb يـfعdودdونf لcمfا قfالdوام / لكن ل يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره ال به في قوله (
رcيرd رfقـfبfة� مcنg قـfبgلc أfنg يـfتfمfاسbا  gحfتfفـ ......dامfعgطcإfف gعcطfت gسfي gمfل gنfمfا فbاسfمfتfيـ gنfأ cلgبfقـ gنcم cنgيfعcابfتfتdم cنgيfر gهfش dامfي cصfف gد cجfي gمfل gنfمfف

Qيناcك gسcم fينeت cس. ( .... 
----------

رCلير� ر�ق�mب�ة� مCن� ق�mب�لC أ�ن� لي�mت�م�اس�ا أي : ل يوز للمظاهر وطء زوجته حت يرج الكفارة لقوله تعال ( .. ) أي : من قبل أن يسف�mت�ح�
أحدها الخر بالماع ، فالخراج شرط لل الوطء .

ا أمرك ال به ) .ل مع قال للمظاهر ( فل تقربmا حت تف أن النب  السابق -–  ابن عباسولدليث
 فإذا كف;ر زال حكم التحري .

: واختلف العلماء ف غي الوطء كالقبلة والداعبة وغيها على قولي
 : ترم أليضاG .قيل

أخذاG بعموم اللية .
والنظر ليقتضي ذلك : فإن لفظ الظاهر ليقتضي ذلك : فإنه قال لمرأتmه : أنت علي كظهر أمي ، وهmذا ليقتضي النع من الدواعي

، لن الدواعي مرمة عليه تاه أمmه ، وقد شبه امرأته بأمه .
ولن القبلة والس ونوها من ذرائع الوطء .

 : ل يرم .وقيل
قالوا : لن لفظ السيس كنالية عن الماع ، فيقتصر عليه .

والراجح الول .
فإنه ليستأنف الصيام من جدليد وهذا بالجاع ، أما الماع بالليل هل ليقطع التتابع ؟ Gفإذا جامعها ف أثناء الشهرلين نارا

قولن للعلماء :
 : ليقطع التتابع .قيل

C مCن� ق�mب�لC أ�ن� لي�mت�م�اس�العموم اللية ( ...  ر�لي�نC م�ت�ت�ابCع�ي� ي�ام� ش�ه� Cلف�ص Gفال أمر بصيام الشهرلين خاليي من الوطء ، فإن وطىء ليل . ( 
ليصدق أنه صام الشهرلين خاليي من الوطء .

 : إذا أصابا ليلG أث بوطئه قبل إتام الصوم ، لكن ل لينقطع التتابع .وقيل
وهذا قول الشافعي واختاره ابن النذر وابن قدامة .

لن وطء الليل ل ليبطل الصيام ، فل لي�وجب الستئناف .
وقالوا : لن التتابع ف الصيام معناه : اتباع صيام ليوم بالذي قبله ، وهذا حاصل .

قال السعدي : لعل الكمة ف وجوب الكفارة قبل السيس ، أن ذلك أدعى لخراجها ، فإنه إذا اشتاق إل الماع ، وعلم
أنه ل يك;ن من ذلك إل بعد الكفارة بادر إل إخراجها .

. ذكر ال كفارة الظهار وهي على التتيب ل على التخيي
. Gترلير رقبة ، فإن ل يد فصيام شهرلين متتابعي ، فإن ل ليستطع فإطعام ستي مسكينا

فأولQ : تحرير رقبة [ أي تخليصها من الرق ] .
.وهذا مذهب جهور العلماء ، ليشتط أن تكون الرقبة مؤمنة 
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حلG للمطلقm هنا على القيد ف آلية القتل 
ولدليث الارلية ( قال لا رسول ال: ألين ال ؟ قالت: ف السماء ، فقال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول ال ، قال : أعتقها فإنا

. رواه مسلممؤمنmة ) 

)د�Cبأن كان ل ليوجد عبيد للعتق ، أو ل يلك ثنها .ف�م�ن� ل�� ي� ( 
 : Qثانياcنgيfعcابfتfتdم cنgيfر gهfش dامfي cصfف. 

. قال ف الغن : أجع العلماء على وجوب التتابع ف الصيام ف كفارة الظهار
. فإن تلل هذا القضاء شهر رمضان ، فإنه ليصوم رمضان ث ليكمل من اليوم الثان من شوال
ع .إmن تلله فطر واجب كعيد الفطر أو الضحى أو أليام التشرليق ل لينقط
. فإن التتابع لينقطع mإن أفطر بعذر ليبيح الفطر فإن التتابع ل لينقطع ، أما إذا تيل بالسفر على الفطر

أن التتابع ف الصيام ل لينقطع ف ثلث مسائل : إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان ، وإذا انقطع  لفطرفالخلصة : 
واجب كالعيدلين وأليام التشرليق ، وإذا انقطع التتابع لعذر ليبيح الفطر ف رمضان .

. انقطع التتابع mإن أفطر لصوم مستحب
 أو كان 30الذهب : العتب بالشهرلين الهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان G29 ليوما. Gليوما 

وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالعتب العدد .
 )58 ) ليوماG فإنه يزئ وليكون صام ( 29 ) ليوماG وكان مثلG صفر ( 29 ) مرم ، وكان مرم ( 1مثال : رجل صام من ( 

. Gليوما
) من صفر ، ث11) من مرم، فإنه لينقضي الشهر الول (11لكن إن صام من أثناء الشهر فالعتب العدد، فلو صام من اليوم (

) ليوماG .60) من ربيع الول . فيكون قد صام (12) صفر ولينقضي الشهر ب(12ليشرع ف (
 أن العتب بالشهرلين الهلة مطلقاG سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه .والصحيح

) ع�Cت�ط ) على الصيام لرض مستمر .ف�م�ن� ل�� لي�س�
 : QثالثاQيناcك gسcم fينeت cس dامfعgطcإfف. 

للبلد Gوع ، فيجع ذلك إل،  يزىء كل شيء ليكون قوتاmmول يصص من أي ن ( Gإطعام ستي مسكينا ) لن ال تعال قال
ما جرى به العرف . وهذا اختيار ابن تيمية .

 ] Gل يزىء أقل من ذلك ، فمن أطعم واحدا Gل ليكن أط60الواجب إطعام ستي مسكينا Gفلم يع ] ليوما Gثلتم إل واحدا
المر .

وقد دلت اللية على وجوب تقدي الكفارة بالعتق والصيام على الماسة ، ول خلف ف ذلك ، أما وجوب تقديها ف
الطعام فلم لي�ذكر ف اللية ، ولذا اختلف أهل العلم ف ذلك :

 على وجوب تقدي الطعام على الماسة ، وأنه ل يوز وطؤها قبل التكفي .فالكثرون
 قال للمظاهر : فل تقربا حت تفعل ما أمرك ال ) .لعموم حدليث ابن عباس ( أن النب 

 : يوز الماع قبل التكفي بالطعام .وقيل
 أصح وأحوط .والول

م / وسواء كان الظهار مطلقاQ ، أو مؤقتاQ بوقت كرمضان ونحوه .
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---------
. Gوليكون مؤقتا Gالظهار ليكون مطلقا

الؤقت : كأن ليقول : أنتC علي كظهر أمي شهر رمضان .
الطلق : الذي ل ليؤقت ، كأن ليقول : أنتC علي كظهر أمي .

: Gوليكون معلقا Gمنج;زا : Gوليكون أليضا
 : كأن ليقول لزوجته : أنتC علي كظهر أمي .المنج�ز
 : إن فعلتm كذا فأنتC علي كظهر أمي .المعلق

فإذا قال : أنتC علي كظهر أمي شهر رمضان ، فهذا ظهار مؤقت ، فإذا انتهى رمضان زال حكمه .
يfا أfيـkهfا الbذcينf آمfنdوا ل تdحfرeمdوا طfيeبfاتc مfام / وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى (

 gمdكfل dهbالل bلfحfأ ...gوfأ gمdيكcل gهfأ fونdمcعgطdا تfم cطfسgوfأ gنcم fينcاكfسfم cةfرfشfع dامfعgطcإ dهdتfارbفfكfف fانfمgيf gال dمdت gدbقfا عfمcب gمdكdذ cاخfؤdيـ gنcكfلfو
 gمdت gفfلfا حfذcإ gمdكcانfمgيfأ dةfارbفfك fكcلfام� ذbيfأ cةfلثfث dامfي cصfف gد cجfي gمfل gنfمfة� فfبfقـfر dيرcر gحfت gوfأ gمdهdتـfو gسcك. (

------------
أي : ومن حرم على نفسه شيئاG مباحاG كمملوكته أو طعاماG أو شراباG ففيه كفارة يي .

كأن ليقول : أ�م�ت علي; حرام .
أو قال : هذا الطعام علي; حرام ، أو قال : هذا الشراب علي حرام ، أو قال : هmذا الثوب علي حرام ، أو قال : هذه السيارة

حرام علي .
 Gم� م�ا ففيه كفارة يي ، لللية الت ذكرها الصنف  ، وقد قال ال تعال (– سوى الزوجة –فكل من حرم شيئاnت��ر �Cل � Cه�ا الن�ب�mلي�ا أ�لي

) أي : بالتكفي .ق�د� ف�mر�ض� الل�ه� ل�ك�م� ت�Cل�ة� أ�ي��انCك�م� ... ) ث قال تعال (أ�ح�ل� الل�ه� ل�ك� 
علي حرام ، فقد اختلف العلماء ف هذه السألة على أقوال كثية ؟ Cوأما إذا قال لزوجته : أنت

 ليكون ظهاراG .القول الول :
وهذا هو الشهور من الذهب ، واختاره ابن تيمية والشنقيطي .

 أنه يي مطلقاG ، ليكفرها بكفارة يي .القول الثاني :
 أنه لغو ل ليتتب عليه شيء  ، واختاره الصنعان .القول الثالث :
 التفصيل على حسب نيته :القول الرابع :

إن نوى الظهار فهو ظهار .
وإن نوى الطلق فهو طلق .

وإن نوى اليمي فهو يي .
وإن ل لينو شيئاG ففيه كفارة يي .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمي رحه ال . 
كتاب اللعان

تعريفه :
. Gلن كل واحد من الزوجي ليلعن نفسه ف الامسة إن كان كاذبا ، mهو مشتق من اللعن

21



Gة .  : واصطلحاmمن الزوج mمن الزوج وغضب mة بلعنmمن الانبي مقرون mهو شهادات مؤكدات
. وسببه أن ليقذف الرجل زوجته بالزنا

سواء قذفها بعي كقوله : زن بك فلن ، أو بغي معي كقوله : ليا زانيmة .
م / وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إل أن يقيم البينة : أربعة شهود فيقام عليها

الحد ، أو يلعن فيسقط عنه حد القذف .
------

 و�ال�ذCلين� لي�mر�م�ون� ال�م�ح�ص�ن�اتC ث�� ل�� لي�أ�ت�وا، لقوله تعال ( الصل أن من قذف شخصاG بالزنا أن ليأت ببينة وإل جلد ثاني جلدة 
Gة لCد�وه�م� ث��انCي� ج�ل�د� اء� ف�اج�  ) .بCأ�ر�ب�mع�ةC ش�ه�د�

.واللعان خارج عن هذا الصل ، لن الزوج ل يكن أن ليقذف زوجتmه إل وهو متأكد من ذلك ، ولنه ل يكن أن ليدنس فراشه 
قذف زوجته بالزنا فله أحوال :فاللصة : أن من 

أن ليأت ببينة فتحد ول يد .
أن تقر هي فتحد ول يد .

.أن تنكر فهنا نقول له : إما أن تلعن أو ليقام عليك الد : فإذا ل عن ول عنت ثبت اللعان وله أحكام ستأت إن شاء ال 
. فإن نكل الزوج عن اللعان فعليه حد القذف

( اء� إCل� أ�ن�mف�س�ه�م� ف�ش�ه�اد�ة� أ�ح�دCهCم� أ�ر�ب�ع� ش�ه�اد�ات� بCالل�هC إCن�ه� ل�مCن� الص�ادCقCي� .لقوله تعال (و�ال�ذCلين� لي�mر�م�ون� أ�ز�و�اج�ه�م� و�ل�� لي�ك�ن� ل��م� ش�ه�د�
حد الزنا .افإذا نكلت الزوجة فإنه ليقام عليه 

) والعذاب هو لن اللعنة بنزلة البينة ، وقد قال ال تعال ( ه�د� أ�ر�ب�ع� ش�ه�اد�ات� بCالل�هC إCن�ه� ل�مCن� ال�ك�اذCبCي� ر�أ� ع�ن�mه�ا ال�ع�ذ�اب� أ�ن� ت�ش� و�لي�د�
الد .
. الصل ف مشروعيته الكتاب والسنة

اء� إCل� أ�ن�mف�س�ه�م� ف�ش�ه�اد�ة� أ�ح�دCهCم� أ�ر�ب�ع� ش�ه�اد�ات� بCالل�هC إCن�ه� ل�مCن� الص�ادCقCي� قال تعال ( . و�ال�ذCلين� لي�mر�م�ون� أ�ز�و�اج�ه�م� و�ل�� لي�ك�ن� ل��م� ش�ه�د�
ه�د� أ�ر�ب�ع� ش�ه�اد�ات� بCالل�هC إCن�ه� ل�مCن� ال�ك�اذCبCي� ) . .و�ال��امCس�ة� أ�ن� ل�ع�ن�ت� الل�هC ع�ل�ي�هC إCن� ك�ان� مCن� ال�ك�اذCبCي� ا ال�ع�ذ�اب� أ�ن� ت�ش� ر�أ� ع�ن�mه�  و�لي�د�

 : البينة أو حد ف ظهرك ، بشرليك بن سحماء ، فقال النب وعن ابن عباس ( أن هلل بن أمية قذف امرأتmه عند النب 
 ليقول : البينة أو حد ف ظهرك ؟ فقالحدنا على امرأته رجلG لينطلقm ليلتمس البينmة ؟ فجعل النب أ ىفقال ليا رسول ال : إذا را

و�ال�ذCلين� لي�mر�م�ون� أ�ز�و�اج�ه�م� هلل : والذي بعثك بالق إن لصادق فلينزلن ما ليبىء ظهري من الد ، ، فنزل جبليل وأنزل عليه : (
 ليقول : إن ال ليعلم أن فأرسل إليها فجاء هلل فشهد والنب ) ، فانصرف النب   إCن� ك�ان� مCن� الص�ادCقCي�( حت : )…

أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ ث قامت فشهدت ، فلما كانت عند الامسة وقفوها وقالوا : إنا الوجبة . قال ابن عباس :
 : أبصروها فإن جاءت بهفتلكأت ونكصت حت ظننا أنا ترجmع ث قالت : ل أفضmح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النب 

 : لول ما مضى من كتاب ال لكان ل ولا شأن )أكحل العيني فهو لشرليك بن سحماء ، فجاءت به كذلك ، فقال النب 
 .رواه البخاري

 ع هو عن رميه فقد شرع ال لما اللعانmفإذا رمى الرجل زوجته بالزنا ول تقر هي بذلك ، ول ليرج.
اءd إcلb أfنـgفdسdهdمg فfشfهfادfةdم / وصفة العان : على ما ذكره ال في سورة النور ( fدfهdش gمdهfل gنdكfي gمfلfو gمdهfاجfوgزfأ fونdمgرfيـ fينcذbالfو

fينcقcادbالص fنcمfل dهbنcإ cهbاللcات� بfادfهfش dعfبgرfأ gمcهcدfحfأ fينcبcاذfكgال fنcم fانfك gنcإ cهgيfلfع cهbالل fتfنgعfل bنfأ dةfسcامfخgالfو  .gنfأ fابfذfعgا الfه gنـfع dأfر gدfيfو
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fينcبcاذfكgال fنcمfل dهbنcإ cهbاللcات� بfادfهfش fعfبgرfأ fدfه gشfت . fينcقcادbالص fنcم fانfك gنcا إfه gيـfلfع cهbالل fبfضfغ bنfأ fةfسcامfخgالfفيشهد خمسو . ( 
شهادات بال إنها لزانية ، ويقول الخامسة : وأن لعنة ال عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي خمس مرات بال إنه

لمن الكاذبين ، وتقول في الخامسة : وأن غضب ال عليها إن كان من الصادقين .
--------

 اللية الت فيها صفة اللعان :– رحه ال –ذكر الصنف 
شهد بال إن لن الصادقي فيما رميت بهأوصفته : أن المام ليبدأ بالزوج فيقيمه وليقول له قل أربع مرات :  قال ف الغن :

زوجت هذه من الزنا ، وليشي إليها إن كانت حاضرة ، وإن كانت غائبة أساها ونسبها ، فإذا شهد أربع مراتm وقفه الاكم وقال
له : اتق ال فإنا الوجبة [ عذاب الدنيا أهون من عذاب الخرة ] وكل شيء أهون من لعنة ال ، وليأمر رجلG فيضع ليده على

فيه حت ل ليبادر بالامسة قبل الوعظة ث ليأمر الرجل فيسل ليده عن فيه ، فإن رآه يضي ف ذلك قال له قل : وأن لعنة ال علي;
إن كنت من الكاذبي فيما رميت به زوجت هذه من الزنا ، ث ليأمر الرأة بالقيام وليقول لا : قول : أشهد بال أن زوجي هذا لن
الكاذبي فيما رمان به من الزنا وتشي إليه، وإن كان غائباG أستmه ونسبتmه ، فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا
ف حق الزوج، وليأمر امرأة فتضع ليدها على فيها، فإن رآها تضي على ذلك قال لا قول: وأن غضب ال علي; إن كان زوجي

.هذا من الصادقي فيما رمان به من الزنا 
 لنا ف مقابل أربعة شهود .: الكمة ف كونا أربع شهادات
ف الرأة mلنه اشد من اللعن، إذ اللعن أثر من آثار الغضب، لن الرجل كما تقدم تدل القرائن ف : الكمة من ذكر الغضب

.الغالب أنه ل ليرم زوجته وهو كاذب، فجعلm ف جانبه اللعن لنه أخف بلف الرأة، ولذا غلظ عليها 
 أن ليكون بي زوجيف اللعانليشتط . 

.) و�ال�ذCلين� لي�mر�م�ون� أ�ز�و�اج�ه�م� … لقوله تعال (
أليضاG ، ولول لعان  ل لعان بي غي زوجي ، فإذا قذف أجنبية مصنة حد ول ليلعن ، وإن ل تكن مصنmة عزر :قال ف الغن 

.خلف ف هذا 
 أن ليقذف زوجته بالزناوليشتط ف اللعان. 

فلو قال أتيت بشبهmة ، أو قب;لك فلن ، فإن اللعان ل ليثبت ، لن هذا ل ليثبت به حد القذف .
 : انوليشتط فيه كذلكmفإن بدأت به هي ل ليصح . ، أن ليبدأ الزوج باللع

.يان لثبات كتقدي الشهود على اللنكار ، فقدمتm بينة اللثبات زناها ، ولعان الرأة للللن لعان الرجل بينة ل
ولن لعان الرأة لدرء العذاب عنها ول ليتوجmه عليها ذلك إل بلعان الرجل .

. ل بد من حضور اللعان الاكم أو نائبه
 .. ) . : اذهب فأت با فتلعنا عند رسول ال لدليث سهل بن سعد وفيه ( قال رسول ال 

م / فإذا تم اللعان .
---------

أي : إذا ت اللعان بي الزوجي على الصفة الذكورة فيما سبق ، فإنه ليتتب عليه ما ليلي :
م / سقط عنه الحد .

---------
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 إذا كانت الزوجة مصنة ( ليعن عفيفة ) والتعزلير إن كانت غي مصنة .– وهو حد القذف –أي : فيسقط عن الزوج الد 
م / واندرأ عنها العذاب .

------------
أي : وما ليتتب على اللعان أليضاG : أنه ليدرأ عن الزوجة العذاب وهو الد .

ه�د� أ�ر�ب�ع� ش�ه�اد�ات� بCالل�هC إCن�ه� ل�مCن� ال�ك�اذCبCي� لقوله تعال ( ر�أ� ع�ن�mه�ا ال�ع�ذ�اب� أ�ن� ت�ش�  ) .و�لي�د�
 : الراد به هنا الد .العذاب : أي ليدفع . يدرأ

م / وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد .
------------

أي : وما ليتتب على اللعان أن الفرقة بينهما تكون فرقة مؤبدة .
 فر;ق بي رجل وامرأة قذفها وأحلفهما ) متفق عليه .عن ابن عمر ( أن رسول ال 

 بي رجل وامرأة من النصار وفرق بينهما ) متفق عليه .وعنه قال ( لعن النب 
وعن علي وابن مسعودm قال ( مضت السنة ف التلعني أن ل يتمعا أبداG ) أخرجه البيهقي .

ولنه وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة .
؟ Gواختلف العلماء مت ليقع التفرليق ، هل بجرد قذف الرجل لمرأته ؟ أم بعد حلفه وشهادته ؟ أم بعد ملعنتهما معا

المهور على أن التفرليق ليقع بعد ملعنتهما معاG للحادليث السابقة .
وقال الشافعي : تصل الفرقة بلعان الزوج وحده وإن ل تلتعن الرأة ، والول أصح .

اختلف العلماء ف اللعان هل هو ف حد ذاته تفرليق ؟ أم ليلزم حكم الاكم ( القاضي ) ؟
 إل أن اللعان ف حد ذاته موجب للفرقة ، وهو قول المهور كما– كالمام مالك وأهل الظاهر –ذهب فرليق من أهل العلم 

نقله النووي عنه .
 قال ( ذاكم التفرليق بي كل متلعني ) رواه مسلم .لدليث سهل . أن النب 

بينما ذهب آخرون من أهل العلم كأب حنيفة إل أنه ليلزم قضاء القاضي .
لدليث ابن عمر وفيه ( ث فر;ق بينهما ) .

م / وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان .
--------------

أي : وما ليتتب على اللعان انتفاء الولد ، وهذه السألة اختلف العلماء فيها على قولي :
 : أن الولد لينتفي بجرد اللعان .فقيل

وليكون انتفاء الولد تبعاG للعان .
 : لبد أن لينفيه ، فإن ل لينفيه فالولد له .وقيل

واستدلوا بدليث ( الولد للفراش ) وهذا ولد على فراشه له .
وال أعلم .
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كتاب العدد
م / العدة تربص من فارقها زوجها بموت� أو طلق .

---------------
.بسبب فرقة نكاح وما ألق به ، والراد بالتبص النتظار : تربص مدود شرعاG  وهي شرعاG ، جع عدة : تعرليفها العدد :

أي : أن هذا التبص مدد من قبل الشرع ، إما ثلث حيض ، وإما وضع المل ، وإما ثلثة أشهر ونو ( محدود شرعاQ ) قوله
ذلك .

كما لو طلق الرجل زوجته . ( بسبب فرقة نكاح ) قوله
كوطء الشبهة ، فإنه على الذهب تب فيه العدة . ( وما ألحق به ) قوله
ماع .والعدة واجبة بالكتاب والسنة والج

هCن� ث�لث�ة� ق�mر�وء� Cف�س�mأ�نCر�ب�ص�ن� ب�mت�mر . ) قال تعال (و�ال�م�ط�ل�ق�ات� ليmذا خب بعن المmقال العلماء : ه
�ح��الC أ�ج�ل�ه�ن� أ�ن� ئCي ل�� ي�Cض�ن� و�أ�ولت� ال� ه�ر� و�الل� ت�mه�ن� ث�لث�ة� أ�ش� يضC مCن� نCس�ائCك�م� إCنC ار�ت�mب�ت�م� ف�عCد� Cن� ال�م�حCن� م ئCي لي�ئCس� وقال تعال (و�الل�

)  هذا بالنسبة للمفارقة ف الياة . لي�ض�ع�ن� ح��ل�ه�ن�
Gرا ه�ر� و�ع�ش� هCن� أ�ر�ب�mع�ة� أ�ش� Cف�س�mأ�نCر�ب�ص�ن� ب�mت�mلي Gن�ك�م� و�لي�ذ�ر�ون� أ�ز�و�اجاCو�ن� م�mو�ف�mت�mلين� ليCوأما بالنسبة للمفارقة للوفاة فقد قال ال تعال (و�ال�ذ. (

 .متفق عليه لفاطمة بنت قيس ( اعتدي ف بيت ابن أم مكتوم ) ومن السنة . قال 
وأجعت المة على وجوب العدة ف الملة . 

: الكمة من العدة عدة أمور
استباء رحم الرأة من المل لئل يصل اختلط النساب .-1
2-. Gوكذلك إتاحة الفرصة للزوج الطلق لياجع إذا ندم وكان الطلق رجعيا
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وتعظيم عقد النكاح وأن له حرمة .-3
م / فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال .

------------
أي : أن الرأة إذا مات عنها زوجها فإنه يب عليها العدة على كل حال، أي مدخولG با أو غي مدخول با.

راGلقوله تعال ( ه�ر� و�ع�ش� هCن� أ�ر�ب�mع�ة� أ�ش� Cف�س�mأ�نCر�ب�ص�ن� ب�mت�mلي Gن�ك�م� و�لي�ذ�ر�ون� أ�ز�و�اجاCو�ن� م�mو�ف�mت�mلين� ليCوالرجل إذا عقد على الرأة فإنا تعتبو�ال�ذ ( 
زوجة .

مثال : رجل عقد على امرأة ول ليدخل با ، ث مات عنها ، فإنه يب عليها العدة .
لfهdنbفإن كانت حاملQ فعدتها وضع جميع ما في بطنها لقوله تعالى ( gمfح fنgعfضfي gنfأ bنdهdلfجfأ cالfم gحf gال dولتdأfو. ( 

-----------
 بعدة الامل ( وتسمى أم العتدات ) ، فمن مات عنها زوجها وهي حامل فعدتا وضع جيع حلها .– رحه ال –بدأ الصنف 

�ح��الC أ�ج�ل�ه�ن� أ�ن� لي�ض�ع�ن� ح��ل�ه�ن�لقوله تعال (   ) .و�أ�ولت� ال�
ي�ةC ولدليث Cل�م ي� ح�امCل� .،أ�ن�mه�ا ك�ان�ت� ت��ت� س�ع�دC ب�نC خ�و�ل�ة� ( س�ب�mي�mع�ة� ال�س�

Cو�ه , Cال�و�د�اع Cح�ج�ة Cه�ا ف�mع�ن �nو�ف�mت�mف - Gرا و�ك�ان� م�Cن� ش�هCد� ب�د�
ا أ�ب�و الس�ن�ابCلC ب�ن� ب�mع�ك�ك� - ه�ا : ت��م�ل�ت� لCل�خ�ط�ابC , ف�د�خ�ل� ع�ل�ي�mه� Cف�اسCن� نCع�ل�ت� م�mل�م�ا ت�mف , CهCع�د� و�ف�ات�mن�ش�ب� أ�ن� و�ض�ع�ت� ح��ل�ه�ا ب�mل�م� ت�mف

ر�ج�ل� مCن� ب�نC ع�ب�دC الد�ارC - ف�mق�ال� ل��ا : م�ا لC أ�ر�اك م�ت�ج�مnل�ةG ؟ ل�ع�ل�كmC ت�mر�جnي� لCلنnك�احC , و�ا�لل�هC م�ا أ�ن�تC بCن�اكCح� ح�ت� ي��ر� ع�ل�ي�ك أ�ر�ب�mع�ة�
ي� أ�م�س�ي�ت� , ف�أ�ت�mي�ت� ر�س�ول�  Cح Cي�ابCك� : ج��ع�ت� ع�ل�ي� ثCذ�ل Cل�م�ا ق�ال� ل�mع�ة� : ف�mي�mر� . ق�ال�ت� س�ب ه�ر� و�ع�ش�  ف�س�أ�ل�ت�ه� ع�ن� ذ�لCك� ؟ ف�أ�ف�mت�انCأ�ش�

 Cا ل ي� و�ض�ع�ت� ح��لCي , و�أ�م�ر�نC بCالت�mز�وCليجC إن� ب�د� Cق�د� ح�ل�ل�ت� ح nأ�نCمتفق) وف روالية للبخاري ( فوضعت بعد موته بأربعي ليلة )ب 
عليه .

 :  أخذ بذا جاهي العلماء من السلف واللف ، فقالوا عدة التmوف عنهmmا زوجهmا بوضmmع المmmل حmmت لmmو وضmmعت بعmدقال النووي
موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتا وحلت ف الال للزواج، وهذا قول مالك والشافعي وأب حنيفة وأحد .

وذهب بعض العلماء : إل أنا تعتد بأقصى الجلي ، وهو قول ابن عباس وجاعة .
 :  ومعنmmmاه أنmmmا إن وضmmmعت قبmmmل مضmmmي أربعmmmة أشmmmهر وعشmmmر ، تربصmmmت إل انقضmmmائها ول تmmmل بجmmmرد الوضmmmع ، وإنقــال الحــافظ

انقضت الدة قبل الوضع تربصت إل الوضع .
مثال على هذا القول : رجل مات وزوجته  حامل ف الشهر الول : عدتا : وضع المل .

 أربعة أشهر وعشراG .– على هذا القول –مات عنها وهي ف الشهر السابع ، فعدتا 
والراجح القول الول وهو قول المهور .

 ) أي : ل تنقضي العدة حت تضع جيع ما ف بطنها ، فلو كان ف بطنها ثلثة أولد ، وخرججميع ما في بطنها وقوله (
الول ، فل تنتهي العدة ، ث وضعت الثان ، فل تنتهي العدة ، فل تنتهي حت تضع جيع ما ف بطنها .

. ليشمل الطفل الواحد ، فلو خرج بعضه فإنه ل تنتهي العدة حت يرج كله Gوهذا أليضا
لبد أن تضع ما ليتبي به خلق إنسان ، بأن تتبي مفاصله وليداه ورجله ورأسه ول عبة بالطوط ، فإذا تيز بأن عرف رأسه

وبانت رجله وليداه ووضعت فحينئذ تنقضي العدة .
 وقبل ذلك ل يكن ، وبعد (81الدة الت ليتبي فيها خلق إنسان : ل ليتبي إل بعد . Gل80) متيقن ، وقبل (90 ليوما (

يكن .
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مثال : امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ووضعت من شهرلين: فل تنتهي عدتا، لنه ف شهرلين ل ليتبي فيه خلق إنسان،
. Gوتعتد بأربعة أشهر وعشرا

مثال آخر : امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ، فوضعت من ثلثة أشهر ، فهنا تنقضي عدتا ، لنه ف هذه الدة ليتبي فيه
خلق إنسان .

م / وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة .
---------

أي : أن وضع المل هو نالية العدة للمرأة الامل سواء مات عنها زوجها أو طلقها .
فالرأة إذا طلقها زوجها وهي حامل فعدتا وضع المل .

�ح��الC أ�ج�ل�ه�ن� أ�ن� لي�ض�ع�ن� ح��ل�ه�ن�لللية السابقة (  ) .و�أ�ولت� ال�
قال ابن قدامة : أجع أهل العلم ف جيع العصار على أن الطلقة الامل تنقضي عدتا بوضع المل .

م / وإن لم تكن حاملQ فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
---------

أي : إذا كانت الرأة التوف عنها زوجها غي حامل فعدتا أربعة أشهر وعشرة أليام ( سواء كان مدخولG با أم غي مدخول با ) .
را ) . لقوله تعال ه�ر� و�ع�ش� هCن� أ�ر�ب�mع�ة� أ�ش� Cف�س�mأ�نCر�ب�ص�ن� ب�mت�mلي Gن�ك�م� و�لي�ذ�ر�ون� أ�ز�و�اجاCو�ن� م�mو�ف�mت�mلين� ليCوال�ذ )

متفق عليه ( ل يل لمرأة تؤمن بال واليوم الخر أن تد على ميت فوق ثلث إل على زوج ، أربعة أشهر وعشراG).وقال 

أجmع أهmmل العلmmم علmmى أن عmدة الmرأة السmmلمة غي ذات المmل مmmن وفmاة زوجهmا أربعmة أشmهر وعشmراG، مmدخولG بmا أو: قmال ابmن قدامmة
غي مدخول با .

والدليل على أن غي الدخول با ليشملها هذا الكم :
مmmا رواه أهmmل السmmنن ( أن ابmmن مسmmعود سmmئل عmmن رجmmل تmmزوج امmmرأة فمmmات عنهmmا ول ليmmدخل بmmا ، فقmmال : عليهmmا العmmدة ولmmا

 قضmmى ف بmmروع بنmmت واشmmق بثmmل مmmا قضmmى ، ففmmرح ابmmن مسmmعود بmmذلك فرحmmاGالياث ، فشmmهد معقmmل ابmmن سmmنان أن النmmب 
. ( Gشدليدا

وقد سبق أن هذا الحديث يدل على ثلث مسائل :
: وجوب العدة على الرأة التوف عنها زوجها ولو قبل الدخول .المسألة الولى 
 : أن الرأة الت مات عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة .المسألة الثانية
 : أن الرأة الت مات عنها زوجها لا الياث ولو قبل الدخول .المسألة الثانية

؟اختلف العلماء في المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب ، أو طلقها وهو غائب ، من متى تبدأ العدة 
 : تعتد من ليوم مات زوجها .فقيل

وهذا مذهب المهور .
لعموم الدلة .
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فلو فرض أنه طلقها ، ول تعلم ، وحاضت حيضتي ث علمت ، فإنه ليبقى عليها حيضة واحدة ، وكذلك إذا مmmات عنهmmا زوجهmا ،
ول تعلم إل بعد مضي شهرلين ، فإنه ليبقى عليها شهران وعشرة أليام .

 : تعتد من ليوم ليأتيها الب .وقيل
وبه قال السن وعمر بن عبد العزليز .

لن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها .
والراجح الول .

: لو مات زوج الرجعية
 : وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشmهر وعشmmراG بل خلف ، لن الرجعيmة زوجmة ليلحقهmmا طلقmهقال في المغني

ولينالا مياثه ، فاعتدت للوفاة كغي الطلقة .

يfا أfيـkهfا الbذcينf آمfنdوا إcذfام / وأما المفارقة في حال الحياة ، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فل عدة له عليها ، لقوله تعالى (
تdمdوهdنb مcنg قـfبgلc أfنg تfمfسkوهdنb فfمfا لfكdمg عfلfيgهcنb مcنg عcدbة� تـfعgتfدkونـfهfا gقbلfط bمdث cاتfنcم gؤdمgال dمdت gحfكfن. ( 

---------------
 رحه ال–أي : إذا فارق الرجل زوجته ف الياة بطلق أو فسخ قبل اللوة والدخول فل عدة عليها لللية الت ذكرها الصنف 

ا ل�ك�م� ع�ل�ي�هCن� مCن� عCد�ة� ت�mع�ت�د�ون�mه�ا (– ت�م�وه�ن�m مCن� ق�mب�لC أ�ن� ت��س�وه�ن�m ف�م� ت�م� ال�م�ؤ�مCن�اتC ث�� ط�ل�ق� ا ال�ذCلين� آم�ن�وا إCذ�ا ن�ك�ح�  ) .لي�ا أ�لي�mه�
قوله ( الؤمنات ) خرج مرج الغالب ، إذ ل فرق ف الكم بي الؤمنة والكتابية ف ذلك بالتفاق . [ قاله ابن كثي ] .

 : هذا أمر ممع عليه بي العلماء أن الرأة إذا طلقت قبل الدخول با ل عدة عليها ، فتذهب وتتزوج من فورها متقال ابن كثير
. Gوإن ل ليكن دخل با بالجاع أليضا ،Gشاءت، ول ليستثن من هذا إل التوف عنها زوجها، فإنا تعتد منه أربعة أشهر وعشرا

. من السائل الت نستفيدها من اللية : إباحة طلق الرأة قبل الدخول با
) الmmال قmmاح ، لن ال تعmدمه نكmmع إل إذا تقmى أن الطلق ل ليقmmاء علmmض العلمmmة بعmmذه الليmتدل بmاسmث�� Cاتmmن� Cم� ال�م�ؤ�مmmت� إCذ�ا ن�ك�ح�

ت�م�وه�ن�  ) فعقبm النكاح بالطلق ، فدل على أنه ل ليصmح ول ليقmع قبلmmه ، وهmmذا مmmذهب الشmmافعي وأحmد بmن حنبmmل وطائفmmةط�ل�ق�
كثية من السلف واللف رحهم ال . [ قاله ابن كثي ] .

وقد سبقت السألة ومثالا : أن ليقول : إن تزوجت فلنة فهي طالق ، ث فيما بعد تزوجها ، فل تطلق .
م / وإن كان قد دخل بها أو خل بها ، فإن كانت حاملQ فعدتها وضع حملها ، قصرت المدة أو طالت .

--------
أي : وعدة الزوجة الدخول با أو خل با زوجها وطلقها زوجها وكانت حاملG أن تضع حلها .

�ح��الC أ�ج�ل�ه�ن� أ�ن� لي�ض�ع�ن� ح��ل�ه�ن ) . لعموم قوله تعال ( و�أ�ولت� ال�
�ح��الC ] أي : صاحبات المل . [ أ�ج�ل�ه�ن� أ�ن� لي�ض�ع�ن� ح��ل�ه�ن ] أي : انقضاء عدتن  بوضع المل .[ و�أ�ولت� ال�
هcنb ثfلثfــةfم / وإن لم تكن حاملQ ، فإن كانت تحيض فعدتها ثلث حيض كاملة ، لقــوله تعــالى ( نf بcأfنـgفdسcــ وfالgمdطfلbقfــاتd يـfتـfرfبbصgــ

 ) .قـdرdوء�
------------
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أي : وإن كانت الزوجة غي حامل وطلقها زوجها وكانت من تيض فعدتا ثلث حيض كاملة .
هCن� ث�لث�ة� ق�mر�وء�لقوله تعال (  Cف�س�mأ�نCر�ب�ص�ن� ب�mت�mلي mأي : ثلث حيض .و�ال�م�ط�ل�ق�ات� ( 

 ] لينتظرن ، وهو خب بعن المر ، فدلت اللية على أن زمن العدة ثلث حيض .لي�mت�mر�ب�ص�ن�[ 
 : اختلف العلماء ف الراد بالقرء ( ثلثة قروء ) على قولي

 : الراد به الطهر .قيل
وبه قال زليد بن ثابت ، وابن عمر ، وعائشة ، والقاسم ، والزهري ، ومالك ، والشافعي .

 : الراد به اليض .وقيل
وعلى هذا القول فل تنقضي عدتا حت تطهر من اليضة الثالثة .

وهذا مذهب أب حنيفة .
 قmال لmا : ( دعmmي الصmلة أليmام أقmmرائك ) ، وهmذاواستدلوا لذلك با جاء ف الدليث عن فاطمة بنت أب حmmبيش ، أن رسmول ال 

 .الصحيحالقول هو 
يــضc فعدتها ثلثة أشهر لقوله تعالى (– كالصغيرة ، ومن لم تحض ، واليسة –م / وإن لم تحيض  cحfمgال fنcم fن gسcئfي يcئ bاللfو

fنgض cحfي gمfي لcئ bاللfر� وdه gشfأ dةfلثfث bنdهdتـ bدcعfف gمdتgبfتـgار cنcإ gمdكcائfسcن gنcم. ( 
----------

 عmmدة بعmmض النسmmاء وهmmن : الصmmغية : الmmت ل ليأتmmا اليmmض بعmmد ، أو البالغmmات اللئي ل ليmmأتن حيmmض– رحmmه ال –ذكmmر الصmmنف 
بالكلية ، والليسة : وهي من أليست من اليض .

ائCك�م� (– رحmه ال –فهذا النوع من العتدات عدتن ثلثة أشهر ، لللية الmmت ذكرهmmا الصmنف  mس�Cن� ن mmCم Cضmmي Cن� ال�م�ح mmCن� م mس�Cي لي�ئCئ و�الل�

ئCي ل�� ي�Cض�ن� ه�ر� و�الل� ت�mه�ن� ث�لث�ة� أ�ش�  ) ، فكل شهر مقابل حيضة .إCنC ار�ت�mب�ت�م� ف�عCد�
، اءmmاختلف النسmف بmه يتلmرى أنmهم : ليmي ، وبعضmmن المسmه سmرى أنmاء ليmmض العلمmmأس ، فبعmن اليmوقد اختلف العلماء ف س

مmmن اليmmض ل تmmرج رجmmوعه فهmmيوليmmس لmmه سmmن معي تتفmmق فيmmه النسmmاء ، لن اليmmأس ضmmد الرجmmاء ، فmmإذا كmmانت الmmرأة قmmد ليئسmmت 
آليسة ، سواء كان لا أربعون أو خسون أو أقل من ذلك أو أكثر ، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال .

م / فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع أو نحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به .
------------

أي : فإن كانت ما تيmض لكmmن ارتفmmع حيضmها بسmmبب معلmmوم كرضmاع أو مmرض أو غيهmmا ، كmmدواء ينmع نmزول اليmض وقmد تنmاولته ،
فإنا تبقى ف عدتا حت ليعmmود اليmmض فتعتmد بmه وإن طmال الزمmmن ، لنmا مطلقmmة ل تيmأس مmmن اليmmض ، فل تmmزال ف عmدة حmت ليعmود

اليض ، أو تبلغ سن اللياس فتعتد عدته .
وذهب بعض العلماء إل أنا تنتظر زوال ما رفع اليض ، كانتهاء الرضاع ، أو الشفاء مmmن الmرض ، فmmإن عmmاد اليmmض عنmmد زوال مmmا
رفعه اعتدت به ، وإل اعتدت سmنة ، كmmالت ارتفmmع حيضmها ول تmدر سmببه ، واختmmار ذلmmك شmيخ السmmلم ابmmن تيميmة ، وقmmال صmmاحب
النصاف : وهو الصmmواب ، وهmmذا هmو اللئق بيسmmر السmلم وسmهولته ، لن القmmول الول فيmه مشmmقة عظيمmة وحmرج ل تmأت الشmرليعة

بثله .
م / وان ارتفع ول تدري ما رفعه ، انتظرت تسعة أشهر احتياطاQ للحمل ، ثم اعتدت بثلثة أشهر .

------------
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أي : من ارتفع حيضها ول تدري سبب رفعه ، فتعتد سنة ، تسعة أشهر للحملm ، لنا غالب مدة المل ، وثلثة أشهر للعدة .
لنmه يتمmmل أن تكmون حmاملG ، فتعتmmد تسmmعة أشmهر لن هmmذا غmmالب المmmل ، فmإن مكثmmت تسmmعة أشmهر وتmبي أنmا غي حامmmل ، فإنmا

تعتد ثلثة أشهر للحيض .
 ف هذه السألة وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال .الصحيحوهذا القول هو 

 : ليعن امmmرأة مmmن ذوات اليmmض عمرهmmا ثلثmmون سmmنة ، ل تبلmmغ سmmن اليmmأس ، ارتفmmع حيضmmها ،قــال الشــيخ ابــن عــثيمين رحمــه ال
فطلقهmmا زوجهmmا ، وهmmي ف هmmذه الmmال ، فتعتmmد سmmنة ، لن ذلmmك هmmو الmmذي روي عmmن عمmmر ، وقضmmى بmmه الصmmحابة ، هmmذا مmmن حيmmث
الستدلل بالثر ، أما النظر فلحتمال أنا حامل تعتmد تسmmعة أشmهر ، لن ذلmmك غmالب المmmل ، ولحتمmmال أنmا آليسmة تعتmد ثلثmة

أشهر ، لن عدة الليسة والت ل تض ثلثة أشهر ، فتعتد اثن عشر شهراG من فراق زوجها لا ، وهذا من باب الحتياط .

م / وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة .
------------

أي : لو أن الرأة اعتدت سنة وانتهت ، وبعد السنة ظهر عندها رليبة ف بطنها مmا ليشmmكك وجmmود حmmل ، فهنmmا ل تmتزوج حmت تmmزول
الرليبة .

وتزول الرليبة : إما بظهور المل ، أو تيقن عدم المل ، إما بكلم طبيب أو نزول حيض .
م / وامرأة المفقود تنتظرd حتى يحكمf بموتهc ، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد .

---------------
أي : ومن العتدات امرأة الفقود ، وهو من خفي أمره فلم ليعلم أحي هو أم ميت ؟ لسفرm أو أسر ونوها .

 هنmmا هmmو القmmmول الراجmmح الصmmحيح ف هmmذه السmmألة ، وهmmو أنmmه ليرجmmع ف تقmmدلير مmmدة النتظmmار إل– رحmmه ال –ومmmا ذكmmره الصmmنف 
اجتهmmاد الmmاكم ، لعmmدم الmmدليل علmmى التحدليmmد ، لنmmه إذا تعmmذر الوصmmول إل اليقي ، لي�رجmmع إل غلبmmة الظmmن ف كmmل مسmmائل الmmدلين ،

فيجتهد الاكم ف تقدلير مدة النتظار ، ويتلف ذلك باختلف الزمنة والبلدان والشخاص واختلف وسائل البحث .
وقد ذهب بعض العلماء إل أنه إذا كان ظاهر غيبته اللك انتظر به أربع سني منذ ف�قCد ، وإن كان ظاهر غيبته السmmلمة انتظmmر بmmه

تام تسعي سنة منذ ولد ، لكن هذا القول ضعيف .
. mوهم استدلوا بآثار وردت عن الصحابة ، لكن هذه الثار قضاليا أعيان ، وقضاليا العيان ل تقتضي العموم

 ) سmmنة ، فmmإن كmmان غmmالب سmmفره اللك انتظmmر أربmmع سmmني ، وإن كmmان غmmالب سmmفره السmmلمة انتظmmر80مثmmال : فمmmن فقmmد وعمmmره ( 
عشر سنوات .

، Gراmmهر وعشmmة أشmmرأة أربعmmد الmmك تعتmmد ذلmmوته ، وبعmmم بmmنتي نكmmرور السmmد مmmنتي ، فبعmmر سmmأنه لينتظmmى بmmاكم وقضmmم الmmإذا حكmmف
وبعد  هذه العدة لا أن تتزوج .

: فإن تزوجت امرأة الفقود
إن تزوجت امرأة الفقود بعد خروجها من العدة ، ث قدم زوجها الول :

 إن كان قدومه قبل وطء الثان فهي للول . لاذا ؟ قالوا : لنه لا قدم الزوج الول تبي; أن نكاح الثان باطل ،الحالة الولى :
لنه نكاح امرأة� ذات زوج ، ونكاح الرأة ذات الزوج باطل .

 أن ليكون قدومه بعد وطء الثان، فهو يي; الزوج الول ، فإن شاء استدها، وإن شاء أبقاها مع الزوج الثان.الحالة الثانية :
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فإن استدها فهل يتاج إل تدليد عقد ؟ الواب : ل ، لنا زوجة له .
وإن اختار أن تبقى عند الثان ؟ فهل يتاج الثان إل تدليد عقد ؟ الواب : ل يتاج إل تدليد عقد لن هذا العقد صحيح ف

حكم الظاهر . وقيل : لبد من تدليد العقد ، وهذا أقيس لنه بقدوم الول تبي أن نكاح الثان باطل .
واختار شيخ السلم ابن تيمية أن الزوج الول له اليار حت لو قبل الوطء ، فإن اختار أن ليأخذها فله ذلك وان اختار أن

ليتكها مع الثان فله ذلك .
. بالنسبة لبعد الوطء واختار الزوج الول أن ليأخذها ، فإنه ل ليطأ حت تعتد من الثان
. وإن اختار أن تبقى مع الثان ؟ الذهب ل يتاج الثان لتجدليد عقد ، وقيل : لبد من تدليد العقد ، وهذا أصح
. بالنسبة للصداق : إذا اختار أن تبقى مع الثان ؟ الزوج الول ليرجع للزوج الثان، وليرجع با أعطاها هو

وليرجع الثان على الزوجة عند بعض العلماء ، وقيل : ل ليرجع الثان على الرأة إل إذا كان منها غرور بيث ل تعلمه بأنا امرأة
مفقود ، أما إذا أعلمته بأنا امرأة مفقود فل ليرجع ، لنه دخل على بين;ة وبصية .

باب الحداد
م / ويلزم في مدة هذه العدة أن تdحد المرأة .

-----------
 ف هذا الباب أحكام الحداد .– رحه ال –ذكر الصنف 

 : تربmmص تتنmmب فيmmه الmmرأة مmmا ليmmدعو إل جاعهmmا أو ليرغmmب فوشرعاQالحmmداد لغmmة النmmع ، ومنmmه سmmي البmmواب حmmداداG لنعmmه الmmداخل . 
النظر إليها من الزلينة وما ف معناها مدة مصوصة .

. با أم ل Gوحكمه واجب على الرأة التوف عنها زوجها ، سواء كانت مدخول
. ( Gرا ه�ر� و�ع�ش� هCن� أ�ر�ب�mع�ة� أ�ش� Cف�س�mأ�نCر�ب�ص�ن� ب�mت�mلي Gن�ك�م� و�لي�ذ�ر�ون� أ�ز�و�اجاCو�ن� م�mو�ف�mت�mلين� ليCلقوله تعال : ( و�ال�ذ

 : هذا أمر من ال للنساء اللوات ليتوف عنهن أزواجهن أن ليعتدن أربعة أشهر وعشراG .قال ابن كثير
رC أ�ن� ت�Cد� ع�ل�ى م�يnت� ف�mو�ق� س�Cع�ت�m ر�س�ول� الل�هC  :ع�ن� ز�لي�mن�ب� بCن�تC أ�مn س�ل�م�ة� ق�ال�ت� Cالخ Cو�م�mو�ال�ي Cا�لل�هCن� بCؤ�م�mل� لم�ر�أ�ة� تCق�ول� : ل ي��mلي 

( Gرا ه�ر� و�ع�ش�  متفق عليه .ث�لث� , إل� ع�ل�ى ز�و�ج� : أ�ر�ب�mع�ة� أ�ش�
ه�ر�ع�ن� أ�مn ع�طCي�ة� رضي ال عنها : أ�ن� ر�س�ول� الل�هC و  ق�ال� : ( ل ت�Cد� ام�ر�أ�ة� ع�ل�ى ال�م�يnتC ف�mو�ق� ث�لث� , إل ع�ل�ى ز�و�ج� : أ�ر�ب�mع�ة� أ�ش�

ب�وغاG إل� ث�mو�ب� ع�ص�ب� راG, و�ل ت�mل�ب�س� ث�mو�باG م�ص� ل�،و�ع�ش� Cت�ح ةG مCن� ق�س�ط� أ�و� أ�ظ�ف�ار� ) . ، و�ل ت�ك�  و�ل ت��س� طCيباG, إل� إذ�ا ط�ه�ر�ت� : ن�mب�ذ�
فالدليث ظاهر ف النع من الحداد على أحد فوق ثلث إل الزوج ، فإنه يد عليه أربعة أشهر وعشراG ، وليدل لذلك روالية مسmmلم

 : ( فإنا تد ) خب بعن المر .: ( ... إل على زوجها فإنا تد عليه أربعة أشهر وعشراG ) فقوله 
: الكمة من الحداد

: Qتعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره .أول 
Qتعظيم حق الزوج وحفظ عشرته .ثانيا : 
Qتطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم .ثالثا : 
Qسد ذرليعة تطلع الرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها .رابعا : 

Qموافقة الطباعة البشرلية .خامسا : 
. ( ... ل يل لمرأة ) : أن الحداد خاص بالنساء . لقوله
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ولجاع السلمي على أنه ل إحداد على الرجل .
. جواز إحداد الرأة على غي زوجها ، كالخ - أو الب ، أو أم ، أو أي قرليب - ثلثة أليام فأقل ، لكنه غي واجب

فحدليث الباب ليدل على الواز والباحة .
 : وليس ذلك واجباG لتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالماع ل يل لا منعه ف تلك الال .قال الحافظ ابن حجر

 قوله( ... لمرأة ) . تسك بفهومه النفية ، فقالوا : ل يب الحداد على الصغية 
 : أن التقييد بالرأة خرج مرج الغالب ، واسmتدلوا أليضmاG بmدليث أم سmلمةقالواوذهب جهور العلماء على وجوب الحداد عليها ، 

 فقmmالت : ليmmا رسmmول، إن ابنmmت تmmوف عنهmmا زوجهmmا، وقmmد اشmmتكت عينهmmا أفنكحلهmmا ؟ قmmال :وفيmmه : ( جmmاءت امmmرأة إل رسmmول ال 
ل ) .

:  ول ليسأل عن سنها حت ليبي الكم ، وتأخي البيان ف مثل هذا ل يوز .وجه الدللة : قال القرطبي 
 قوله( ... تؤمن بال واليوم الخر ) . استدل به النفية بأن ل إحداد على الذمية ، للتقييد باليان 

وذهب جهور العلماء إل وجوب الحداد على الكتابية .
لعموم الدلة الوجبة للحداد ، فإن الدلة ل تفرق بي مسلمةm وكتابية .

 الصحيح .وهذا القول هو
 : ( تؤمن بال واليوم الخر ... ) الغراء ، أي إغراء الرأة على الفعل .وأما الراد بقوله 

. يب الحداد على النونة ، وهذا مذهب جاهي العلماء
لعموم الدلة الدالة على وجوب الحداد .

م / بأن تترك الزينة .
----------

 ما تتنبه الادة زمن إحدادها ومن ذلك : الزلينة .– رحه ال –ذكر الصنف 
فيحرم على الادة أن تلبس كل ما فيه زلينة من الثياب .

متفق عليه لدليث أم عطية : ( ... ول تلبس ثوباG مصبوغاG إل ثوب عص�ب ) . 
وف حدليث أم سلمة عند أب داود : ( ... ول تلبس العصفرm من الثياب ، ول المش�قة ... ) .

( المشقة : الصبوغة بالشق ، بكسر اليم ، وهو الطيب الحر ) .

، كmmن ذلmmع مmmة تنmmة ، والرمmmم�Cبهة بال�رmmا مشmmاة زوجهmmن وفmmدة مmmاب ، لن العتmmس النقmmادة ل تلبmmاء إل أن الmmض العلمmmب بعmmذه
لكن هذا القول فيه بعد .

م / والطيب .
----

أي : وما يرم على الادة أن تتطيب .
 : ول خلف ف تريه عند من أوجب الحداد .قال ابن قدامة

. ( Gول تس طيبا ... ) : لدليث أم عطية
 : ولن الطيب يرك الشهوة ، وليدعو إل الباشرة .قال ابن قدامة

. فل ليشملها النص ، Gالدهان غي الطيبة ل بأس أن تستعملها الادة لنا ليست طيبا
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 استثن النبن� ق�س�ط� أ�و� أ�ظ�ف�ار� لقوله (..., الشيء اليسي عند الطهر للحاجةCم Gة ). إل� إذ�ا ط�ه�ر�ت� : ن�mب�ذ�
م / والحلي .

-----
أي : وما يرم على الادة لبس اللي بأنواعه .

 :  أجعوا على منع الرأة الادة من لبس اللي .قال ابن المنذر
لدليث أم سلمة عند أب داود : ( ... ول تلبس اللي ... ) .

. وهذا النع شامل لا ظهر من اللي وما استت تت الثياب
. اللي ليشمل كل ما تتجمل به الرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خات ، سواء ذلك من فضة أو غيها
 ما كان بعن الذهب والفضة فله حكم اللي ، لن قولهةmmذهب والفضmm( ول اللي ) واللي اسم ليصدق على ال : 

وغيه كاللؤلؤ والزمرد واللاس .
. إذا كانت الادة متلبسة بشيء من اللي قبل وفاة زوجها ، فإن الواجب عليها إزالة ما يكن إزالته منها

م / والتحسين بحناء ونحوه .
----------

أي : وما يرم على الادة الضاب بالناء ونوه .
رواه أبو داودففي حدليث أم سلمة : ( ول تتضب ... ) . 

 نmص علmmى الضmmاب منبهmاG علmmى هmذه النmواع الmmت هmي أكmثر :  فيحرم عليها الضاب والنقش والمرة ، فإن النب قال ابن القيم
زلينة منه وأعظم فتنة ، وأشد مضادة لقصود الداد  .

. الكحل Qومما تجتنبه أيضا
متفق عليه لدليث أم عطية : ( ... ول تكتحل ... ) . 

 فقالت : ليا رسول ال، إن ابنت توف عنها زوجها، وقmmد اشmmتكت عينهmmا ،وحدليث أم سلمة قالت: ( جاءت امرأة إل رسول ال 
 مع حاجتها إليه . ، فلم ليرخص لا النب متفق عليه : ل) . أفنكحلها ؟ فقال رسول ال 

 : اختلف العلماء في الكحل للضرورة
 : ل يوز الكتحالm مطلقاG لضرورة أم لغي ضرورة ، وهذا قول ابن حزم .قيل

 الادة من الكتحال مع حاجتها إليه .لدليث أم سلمة الذي فيه منعه 
 : إل جوازه إذا اضطرتm إليه تداولياG ل زلينة ، فلها الكتحال ليلG ل ناراG .وذهب جمهور العلماء

اG ، فقmmال : مmا هmذاواستدلوا بدليث أم سلمة قالت : ( ... دخل علي رسmmول ال   حي تmوف أبmو سmmلمة ، وقmmد جعلmmت علmmي صmب�
ليا أم سلمة، فقلت : إنا هو صب ليا رسول ال ليس فيه طيب، فقال : إنه ليشmmب الmوجه، فل تعليmmه إل بالليmmل وتنزعيmmه بالنهmmار ) .

وهذا الدليث صححه بعضهم وضعفه بعضهم . 
 الصحيح .وهذا القول هو

. Qم / وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فل تخرج منه إل لحاجتها نهارا
--------------
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فيجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توف عنها وهي فيه ، وهذا مذهب أكثر العلماء .
 تسmmأله أن ترجmmع إل أهلهmmا ف بن خ�mmدرة ، فmmإن زوجهmmاواسmmتدلوا بmmدليث الفرليعmmة بنmmت مالmmك : ( جmmاءت إل رسmmول ال 

 أن أرجmmع إلخرج ف طلب أعبد له أبقوا [ أي هربوا ] حت إذا كانوا بطرف القدوم لقهmmم فقتلmmوه ، فسmmألت رسmmول ال 
. ( Gأهلي ... الدليث وفيه : قال لا : امكثي ف بيتك حت ليبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا

رواه أبو داود
 : إل أنه ل ليلزمها لزوم بيت زوجها ، بل تعتد حيث شاءت .وذهب بعض العلماء

وهذا قول علي وابن عباس وجابر ، وهو قول ابن حزم .
: خروج المحادة من منزلها له أحوال

Qأول. Gأو نارا Gأن ليكون لضرورة ، فيجوز ليل : 
 : إذا خيف هدم ، أو عدو ، أو حرليق ، أو كانت الدار غي حصينة يشى فيهmا مmmن اقتحmام اللصmوص ، أو كmmانت بي فسmmقةمثل

تاف على نفسها ، فإن لا النتقال .
Qثانيا. Gالروج الؤقت ، فهذا جائز إذا كان لاجة نارا : 

وهذا مذهب جاهي العلماء .
 ل لينكmmر عليهmmا خروجهmmا مmmن منزلmmا لmmا جmmاءته سmmائلة عmmن جmmوازواسmmتدلوا بmmدليث الفرليعmmة السmmابق ، ووجmmه الدللmmة فيmmه : أن النmmب 

انتقالا .
Qإذا كان لغي حاجة ول ضرورة ، فل يوز .ثالثا : 
هmmلو بلغها الب وهي ف بيت غي بيتها ، فذهب أكثر العلماء إل أنه يب عليها العتداد ف النزل الذي توف زوجها وهي في

، فإذا بلغها الب وهي ف غيه وجب عليها الرجوع .
 ، الادة لسبب من السباب m؟هل يلزمها المسكن القربإذا انتقلت 

، ول ليلزمها ف أقرب مسكنm كما قال به بعض الفقهاء . الصحيح أن المحادة إذا انتقلت فلها أن تسكن حيث شاءت 
. إن تركت الحداد أثت وأتت عدتا بضي زمانا
في الحداد ل أصل لها في الشرع Qمنها : أحدث بعض الناس أمورا ،
. ( كالسود ) للحداد Gمعينا Gالتزام بعض النساء لباسا
. امتناع الادة من مشط شعرها
. للتنظف mامتناع الادة من الغتسال
. امتناع الادة عن العمل ف بيتها من خياطة وغيها
. امتناع الادة من البوز للقمر
. امتناع الادة من الظهور على سطح البيت

م / ول تجب النفقة إل للمعتدة الرجعية .
----------

ق� بCر�دnهmmCن� فmmCأي : ول تmmب النفقmmة علmmى العتmmدات إل للزوجmmة الرجعيmmة ، فmmإنه يmmب لmmا النفقmmة والسmmكن لقmmوله تعmmال ( mmه�ن� أ�ح��mول�تmmع��mو�ب
) فسمى ال الطلnق بعلG ، والبعل الزوج .ذ�لCك� 
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ولنا ف حكم الزوجات ، فتشملها النصوص من الكتاب والسنة الت تدل على وجوب النفقة على الزوجة .
وهذا المر ممع عليه كما قال المام النووي رحه ال . 

وقال ابن عبد الب : ل خلف بي علماء المة أن اللوات لزواجهن عليهن الرجعة لن النفقة وسائر الؤنة علmmى أزواجهmmن، حوامmmل
كن أو غي حوامل، لنم ف حكم الزوجات ف النفقة والسكن والياث ما كن; ف العدة.

لfهdنb م / أو لمن فارقها وزوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى ( gمfح fنgعfضfى يbتfح bنcهgيfلfوا عdقcفgنfأfل� ف gمfح cولتdأ bنdك gنcإfو. (
------------

و�إCن� ك�mmن� أ�ولتC ح��mل� ف�mmأ�ن�فCق�وا ع�ل�ي�هmmCن� ح�ت�mmأي : وما يب لا النفقة الطلقة البائن [ بفسmخ أو طلق ] وهmي حامmل ، لقmوله تعmال (
) .لي�ض�ع�ن� ح��ل�ه�ن� 

قال ابن عبد الب : فإن كانت البتوتة حاملG فالنفقة لا بإجاع العلماء .
قال القرطب : ل خلف بي العلماء ف وجوب النفقة والسكنm للحاملm الطلقة ثلثاG ، أو أقل منهن حت تضع حلها .

وقد اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو النفقة لها من أجل الحمل ؟
والراجح أن النفقة للحمل ولا مmmن أجلmه ، لكونmا حmاملG بولmده ، فهmي نفقmmة عليmmه ل عليهmا لكونmا زوجmة ، وعلmmى هmmذا القmmول تmب

النفقة ولو كانت الزوجة ناشزاG ، لنه ولده فلزمته نفقته .
:ومفهوم كلمه أن الطلقة البائن غي الامل ل نفقة لا، وهذه السألة اختلف العلماء فيها على ثلثة أقوال

 ل نفقة لا ول سكن .القول الول :
وهذا مذهب المام أحد ، وهذا القول هو الصحيح .

ا ال�ب�ت�ة� , و�ه�و� غ�ائCب� ) رCو ب�ن� ح�ف�ص� ط�ل�ق�ه� ط�ل�ق�ه�ا ث�لثاG - ف�أ�ر�س�ل� إل�ي�mه�ا و�كCيل�ه� بCش�عCي�,( و�فC رCو�الي�ة�  ع�ن� ف�اطCم�ة� بCن�تC ق�mي�س� ( أ�ن� أ�ب�ا ع�م�
 Cء� : ف�ج�اء�ت� ر�س�ول� الل�ه ن�ا مCن� ش�ي� �mع�ل�ي Cم�ا ل�ك Cق�ال� : و�ا�لل�ه�mط�ت�ه� . ف Cف�س�خ : ق�ال��mك� ل�ه�, فCف�ق�ة� و�ل[  ف�ذ�ك�ر�ت� ذ�ل�mن Cع�ل�ي�ه Cل�ي�س� ل�ك

ن�  ت�وم� . ف�إCن�ه� ر�ج�ل�]س�ك� ا أ�ن� ت�mع�ت�د� فC ب�mي�تC أ�مn ش�رCليك� , ث�� ق�ال� : تCل�ك� ام�ر�أ�ة� لي�mغ�ش�اه�ا أ�ص�ح�ابC , اع�ت�دnي عCن�د� اب�نC أ�مn م�ك� ف�أ�م�ر�ه�
Cي�اب�كCي� ثCأ�ع�م�ى , ت�ض�عCك, Cم� خ�ط�ب�ان ي�ان� و�أ�ب�ا ج�ه�  , ف�إCذ�ا ح�ل�ل�تC ف�آذCنCينC . ق�ال�ت� : ف�mل�م�ا ح�ل�ل�ت� ذ�ك�ر�ت� ل�ه� : أ�ن� م�ع�اوCلي�ة� ب�ن� أ�بC س�ف�

 Cق�ال� ر�س�ول� الل�ه�mف, ي أ�س�ام�ة� ب�ن� ز�لي�د� CحCلي�ة� : ف�ص�ع�ل�وك� ل م�ال� ل�ه� ,  ان�كCو�أ�م�ا م�ع�او . CهCقCم� : ف�ل لي�ض�ع� ع�ص�اه� ع�ن� ع�ات  : أ�م�ا أ�ب�و ج�ه�
 ( CهCو�اغ�ت�ب�ط�ت� ب , Gا ت�ه� . ف�ج�ع�ل�m الل�ه� فCيهC خ�ي� ي أ�س�ام�ة� ب�ن� ز�لي�د� , ف�mن�ك�ح� CحCت�ه� ث�� ق�ال� : ان�ك متفق عليه .ف�ك�رCه�

فهذا الدليث نص ف الباب .
 لا السكن دون النفقة .القول الثاني :

وهذا قول عائشة وهو مذهب عائشة وفقهاء الدلينة السبعة .
دCك�م ) . ن�ت�م� مCن� و�ج� كCن�وه�ن� مCن� ح�ي�ث� س�ك� واستدلوا بقوله تعال ( أ�س�

رCي ل�ع�mmل� الل�mmه� لكن هذا القmmول ضmعيف ، لن الليmة جmاءت ف حكmم الرجعيmة ل ف حكmم البmائن ، وليوضmح ذلmك قmوله تعmال ( ل ت�mد�
ي��دCث� ب�mع�د� ذ�لCك� أ�م�راG ) ، وإحداث المر معناه تغيه نو الزوجة ورغبته فيها ف زمن العدة ، وهو مستحيل ف البائن .

 لا النفقة والسكنm .القول الثالث :
وهذا مذهب أب حنيفة ، وهذا القول ضعيف .

باب الستبراء
الستباء : لغة طلب الباءة .
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واصطلحاG : تربص ليقصد منه العلم بباءة الرحم .
م / فل يطؤهــا بعــد زوج أو ســيد حــتى تحيــض حيضــة واحــدة ، وإن لــم تكــن مــن ذوات الحيــض تســتبرأ بشــهر ، أو وضــع

. Qحملها إن كانت حامل
------------------

أي : إذا اشتى أم�ة أو وهبت� لmه أو ملكهmmا بعmد زوج ، فل يmmوز أن يامعهmا حmmت ليسmmتيئها بيضmmة ، ليعلmmم بmراءة رحهmا ، لنmا قmmد
تكون حاملG من مالكها الول ، وإن كانت حاملG فل ليطأها حت تضع .

 قال ( ل يل لمرئ ليؤمن بmال واليmوم الخmر أن ليسmmقي مmاءه زرع غيه )وقد جاء ف الدليث عن روليفع بن ثابت أن رسول ال 
 ] أي : أن ليطأ امرأة وهي حبلى من غيه .أن يسقي ماءه زرع غيره ] أي : يرم . [ ل يحل. [ رواه أبو داود 

قmmولهرواه أبو داود  ف سب أوطاس (ل توطأ حامل حت تضع، ول غي ذات حل حت تيض حيضة). وعن أب سعيد . قال: قال 
 ) ظاهره أن الستباء واجب مطلقاG ، سواء ملك المة من طفل أو امرأة ، وقد ذهmmب إل ذلmmك بعmmض العلمmmاء ،فل يطؤها ...( 

وقالوا بوجوب الستباء مطلقاG لعموم الدلة .
وذهmmب بعmmض العلمmmاء إل أنmmه ل يmmب اسmmتباء المmmة إذا ملكهmmا مmmن طفmmل أو امmmرأة ، وهmmذا اختيmmار شmmيخ السmmلم ابmmن تيميmmة وابmmن

القيم ، لن القصود من الستباء العلم بباءة الرحم ، فحيث تيقن� الالك براءة رحم الم�ة فله وطؤها ول استباء عليه .
ىmmة علmmتبأ بيضmmبهة تسmmوءة بشmmذا الوطmmدة ، وكmmا عmmس عليهmmة وليmmتبأ بيضmmا تسmmالزن بmmاء ، فmmون ف غي المmmد ليكmmتباء قmmوالس

القول الراجح .
باب النفقات للزوجات والقارب والمماليك .

تعريفها :
. Gوكسوة وسكن وعفافا Gوشرابا Gالنفقات جع نفقة : وهي كفالية من يونه طعاما

الزوجيmة _ والقرابmة _ واللك . وأسباب النفقـة ثلثة :
 بالنفقة على الزوجات لمرلين :– رحه ال –وبدأ الصنف 

Qلنا أقوى النفقات .أول : 
Qلنا معاوضة ، فتطالب با أو لا الفسخ .ثانيا : 

م / على النسان نفقة زوجتcه وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج .
-----------

] ومسكنها .من لباس ونوه ] وكسوتا [ من طعام وشراب أي : يب على الزوج أن لينفق على زوجته [ 
قال ابن قدامة : ( نفقة الزوجmة واجبmة بالكتاب والسنة والجاع ) .

لCي�mن�فCق� ذ�و س�ع�ة� مCن� س�ع�تCهC و�م�ن� ق�دCر� ع�ل�ي�هC رCز�ق�ه� ف�mل�ي�mن�فCق� م�Cا آت�اه� الل�ه� ) . قال تعال (
دCك�م� ) . وقال تعال ( ن�ت�م� مCن� و�ج� كCن�وه�ن� مCن� ح�ي�ث� س�ك� أ�س�
. ولن رزقهن وكسوتن بالعروف ) رواه مسلمm .. خطب الناس فقال ( اتقوا ال ف النساء .أن رسول ال . وعن جابر 

 فقالت ليا رسول ال : إن أبا سفيان رجلوعن عائشة . قالت ( دخلت هند بنت عتبة امرأة أب سفيان على رسول ال 
شحيح ل ليعطين من النفقة ما ليكفين وليكفي بن; إل ما أخذت من ماله بغي علمه ، فهل علي; ف ذلك من جناح ؟ فقال :

خذي من ماله بالعروف ما ليكفيك وليكفي بنيك ) متفق عليه .
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 لا سئل عن حق الزوجة على زوجها قال ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ) .وف سنن أب داود أن النب 
ومن جهة العن : أن الرأة مبوسة على الزوج بنعها من التصرف والكتساب للتفرغ لقه ، فل بد أن لينفق عليها كالعبد مع

سيده .
اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغي إل الناشزلين ، ذكره ابن النذر وقال ابن قدامة :

وغيه .
وانعقد الجاع على الوجوب . وقال الافظ ابن حجر :

: والنفقة على الزوجة فضلها عظيم
متفق عليهm  : ( إذا أنفق الرجل على أهله يتسبها فهو له صدقة ) . عن أب مسعودm قال : قال رسول ال 

 قmmال : ( إنmmك لmmن تنفmmق نفقmmة تبتغmmي بmmا وجmmه ال إل أجmmرت عليهmmا حmmت مmmا تعmmل ف ف;mmوعmmن سmmعد بmmن أب وقmmاص أن رسmmول ال 
متفق عليهm امرأتك ) . 

 ) و�م�ن� ) أي أن العتب بالنفاق حال الزوج ل حال الزوجة لقوله تعال (بحسب حال الزوجقوله CهCن� س�ع�تCق� ذ�و س�ع�ة� مCن�ف�mيCل
ا  ) وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح ، فاللية نصق�دCر� ع�ل�ي�هC رCز�ق�ه� ف�mل�ي�mن�فCق� م�Cا آت�اه� الل�ه� ل لي�ك�لnف� الل�ه� ن�mف�ساG إCل� م�ا آت�اه�

صرليح ف اعتبار النفقة بال الزوج ، فيجب العمل به .
وعلى هذا القول : فإذا كان فقياmG فليس لا إل نفقة فقي ، وإذا كان غنياG ألزم بنفقة غن ولو كانت الزوجة فقية .

 لند ( خذي ما ليكفيك وولدك بالعروف ) ،وذهب بعض العلماء إل أن العتب حال الزوجة وهو قول مالك وأب حنيفة لقوله 
وعلى هذا القول : فإذا كانت فقية ، فليس لا إل نفقة فقية ولو كان زوجها من أغنياء العال .

وقال بعضهم : العتب بالما ، والراجح الول .
 ) لقوله ) بالمعروفقوله  . ( خذي ما ليكفيك وولدك بالعروف ) لند

فأمرها أن تأخmذ الكفالية بالعروف ، ول ليقدر لا نوعاG ول قدراG ، ولو تقدر ذلك بشرع أو غيه لبي لا القدر والنوع كما بي
فرائض الزكاة والدليات .

 قال ( ولن عليكم رزقهن وكسوتن بالعروف ) .وف خطبة النب 
قال الافظ ابن حجر عند شرحه لدليث هند : وفيه وجوب نفقة الزوجة ، وأنا مقدرة بالكفالية ، وهو قول أكثر العلماء .

وذهب الشافعي إل أنا مقدرة بالمداد فعلىm الوسر كل ليوم مدان والتوسط مد ونصف والعسر مد ، وهذا القول ضعيف .
. إذا اعسر الزوج عن نفقة زوجته واختارت فراقة فإنه يفرق بينهما

وهmذا مذهب جهور العلماء .
بدأ بنا ( أفضل الصدقة ما ترك غن ، واليد العليا خي من اليد السفلى ولدليث أب هرليرة . قال : قال رسول ال -1

تعول ) رواه البخاري .
 ، قال : ل ، هذا من كيس أب هرليرة .تقول الرأة : إما أن تطعمن وإما أن تطلقنm ، .. فقيل : سعت هذا من رسول ال 

وعن سفيان عن أب الزناد قال ( سألت سعيد بن السيب عن الرجل ل يد ما لينفق على امرأتmه أليفرق بينهما ؟ قال :-2
نعmم ، قلت : سنة ، قال : سنة ) أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه .

3-. Gبالنفاق عليه أجب على بيعه اتفاقا mعلى الرقيق واليوان ، قالوا : إن من أعسر Gوقياسا
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 أنه فرق بي رجل وامرأتmه بسبب العسmار ، وقال ابن القيموذهب بعض العلماء إل أنه ل ليفرق بينهما ، لنه ل ليرد عن النب 
.: ول تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ول ترفعهم أزواجهم إل الكام ليفرقوا بينهم وبينهmن 

. ل نفقة على الناشـز
فل نفقة للناشmز ما دامت قائمmة على نشوزهmا .

معنm النشوز : معصيتها لزوجها فيما له عليها ما أوجبه له النكاح .. فمت امتنعت من فراشه أو قال ابن قدامة ف الغن :
خرجت من منزله بغي إذنه أو امتنعmت من النتقال معه إل مسكن مثلها أو السفر معه فل نفقmة لا ول سكن ف قول عامmة أهل

.العلم 

: حديث هند وبعض فوائده
 gتfالfرضي ال عنها ق fةfشcائfع gنfع )  cهbالل cولdسfى رfلfع - fانfي gفdي سcبfأ dةfأfرgام - fةfبgتdع dتgنcب dدgنcه gتfلfخfدcهbالل  fولdسfا رfي : gتfالfقfفـ 

bيfلfع gلfهfفـ . cهcمgلcع cرgيfغcب cهcالfم gنcم dتgذfخfا أfم bإل , bيcنfي بcف gكfيfي وcينcف gكfا يfم cةfقfفbالنـ gنcي مcينcطgعdيح� , ل يـ cحfل� شdجfر fانfي gفdا سfبfأ bإن ,
 cهbالل dولdسfر fالfقfاح� ؟ فـfنdج gنcم fكcلfي ذcف cيكcنfي بcف gكfيfو cيكcف gكfا يfم cوفdرgعfمgالcب cهcالfم gنcي مcذdمتفق عليه) .  : خ

بعض فوائده :
وجوب إنفاق الزوج على زوجته ، كما تقدم .-1
أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفالية ل بالمداد ، لقوله : ( بالعروف ) ، كما تقدم .-2

وهذا مذهب الماهي من العلماء .
لدليث الباب وفيه : ( خذي من ماله بالعروف ما ليكفيك ... ) .
وذهب الشافعي إل أنا مقدرة بالمداد ، لكن هذا قول ضعيف .

 أمرهmmا أن تأخmذ الكفاليmة بmmالعروف ول ليقmدر ليmرد علmmى أصmحابنا ، فmإن النmmب – حدليث هنmد –وهذا الدليث ولذا قال النووي : 
. Gول قدرا Gلا نوعا

أنه ل يوز للمرأة إذا أ�ذن لا بالخذ من مال زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف .-3
استدل بدليث هند على جواز الكم على الغائب .-4

 ل ليسmألا البينmة ول لي�عطmى الmدعيول دليل فيmه ، لن أبmا سmفيان كmان حاضmراG ف البلmmد ل ليكmن مسmmافراG ، والنmب قال ابن القيم : 
 .بجرد دعواه ، وإنا كان هذا فتوى منه 

 : أن للنسان أن ليأخذ من مال غريه إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحده إلياه .وهياستدل بالدليث على مسألة الظفر ، -5
ول ليدل لثلثة أوجه :قال ابن القيم : 

 : ( أد المانmmةأن سبب الق ها هنا ظاهر ، وهو الزوجية ، فل ليكون الخذ خيانة ف الظاهر ، فل ليتناوله قmmول النmmب أحدها : 
إل من أئتمنك ول تن من خانك ) ولذا نص أحد على السألتي مفرقاG بينهما فمنع من الخذ ف مسألة الظفر ، وجو;ز للزوجmmة

الخذ ، وعمل بكل الدليثي .
أنmmه ليشmmmق علmmmى الزوجmmة أن ترفعmmmه إل الmmmاكم ، في�لزمmmmه بالنفmmاق أو الفmmmراق ، وف ذلmmmك مضmmmرة عليهmmmا مmmmع تكنهmmmا مmmmن أخmmmذالثــاني : 
حقها .
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أن حقهmmا ليتجmmدد كmmل ليmmوم ، فليmmس هmmو حقmmاG واحmmداG مسmmتقراG يكmmن أن تسmmتدلين عليmmه ، أو ترفعmmه إل الmmاكم بلف حmmقالثــالث : 
الدلين .

وف حدليث هند دليل على جواز قول الرجل ف غريه ما فيه من العيوب عنmmد شmmكواه ، وأن ذلmmك ليmmس بغيبmmة ،قال ابن القيم : -6
ونظي ذلك قول الخر ف خصمه : ليا رسول ال ، إنه فاجر ول ليبال ما حلف به .

 وفيه دليل على تفmرد الب بنفقmة أولده ول ليشmاركه فيهmا الم وهmذا إجmاع مmmن العلمmmاء إل قmول شmاذ ل ليلتفmmتوقال رحمه ال :-7
إليه ، وأن على الم من النفقة بقدر مياثها .

أن النفاق ف الزوجية من جانب واحد للزوج على زوجها .-8
ذم الشح ، وأنه ينع النسان ما وجب عليه .-9
جواز ساع كلم الجنبية للحاجة .-10

م / وعلى النسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنياQ ، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب .
---------

 ف هذا الباب النفقة على القارب .– رحه ال –ذكر الصنف 
القارب : جع قرليب ، وهو التصال بي شخصي بولدة قرليبة أو بعيدة .

 شروط النفقة على القارب .– رحه ال –ذكر الصنف 
 ) .إذا كان غنياQفقال ( 

نفCق فهذا الشرط الول :
�
فإن كان فقياG فإنه ل ليلزمmه النفاق .،  غن ال

. والراد بالغن هنا : أن ليفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه ليوم وليلته
 ( ابدأ بنفسكm ) رواه مسلم .والدليل على هذا الشرط قوله 

 ( ل ضرر ول ضرار ) .ولقوله 
 ) الفقراءوذكر الشرط الثان فقال cوفروعه .... ( 

بأن ليكون معدماG عاجزاG عن التكسب . [ أن ليكونوا فقراء ] ،عجز النف�ق عليه  : فالشرط الثاني
ل ليستطيع العمل ، وإما لكونه ل يد Gوفقر عمل [ إما لكونه ضعيفا ، [ Gبأن ل يد مال ] فالراد بالفقر هنا : فقر مال

. [ Gعمل
بكسبه فإننا نلزمه بأن Gباله فالال عنده ، وإن كان غنيا Gباله أو بكسبه فإنه ل نفقة له ، لنه إن كان غنيا Gفإن كان غنيا

ليكتسب .
 ) وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب ...ث ذكر رحه ال الشرط الثالث بقوله. ( 

أن ليكون النفCق وارثاG للمنف�ق عليه بفرض أو تعصيب . :فالشرط الثالث 
سوى عمودي النسب فل ليشتط .

. والدليل على وجوب نفقة القرليب الذي ليرثه النفCق بفرض أو تعصيب قوله تعال ( وعلى الوارث مثل ذلك ) 
 .ولن بي التوارثي قرابة تقتضي كون الوارث أحق بال الوروث من سائر الناس
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 أنه تب النفقة على الوارث برحم ، كالال والالة ، لنه ليرث بالرحم وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية . [ ذووالراجح
الرحام من الصول : كل ذكر بينه وبي النفCق أنثى كأب الم ، وذوو الرحام من الفروع : هم كل من بينه وبي النفCق أنثى

كابن البنت ] .
 : ابن أخت� غن له خال فقي ، وهذا الال ليس له أحد ليرثه سوى ابن أخته ، الراجح يب النفاق عليه لنه ليرث .مثال

أمثلة :
رجل عنده أب فقي وجد فقي ، فيجب أن لينفق على أبيه ، لنه ابنه ووارثه ، ويب أن لينفق على جده مع أنه ل ليرثه ف هذه

الصورة .
رجل غن ، وأب� أمهC فقي ، فإنه يب أن لينفق عليه مع أنه ل ليرثه ، لنه من عمودي النسب .

رجل غن له ابن عم فقي ، وليس هناك غيها من القرابة ، فتجب عليه النفقة ، لنه ليرثه بالتعصيب .
ابن أخت غن وخاله فقي ، فعلى الذهب ل يب عليه النفقة ، وعلى القول الراجح تب النفقة .

. قCللمنف Gل ليشتط أن ليكون النف�ق عليه وارثا
اتفاق الدين بين المنفق وبين المنفق عليه .
لن ال قطmع الوالة بي الكافرلين والسلمي .

وهناك قول آخر ف السألة أن هذا شرط إل ف عمودي النسب، فالب لينفق عليه وإن كان كافراG، والولد لينفق عليه وإن كان
اك� ع�ل�ى أ�ن�(كافراG ، أما الخ فل لينفق عليه إل أن ليكون مسلماG ، وقيل : أن هذا ل ليشتط مطلقاG لعموم قوله تعال :  و�إCن� ج�اه�د�

ن�mي�ا م�ع�ر�وفاG)، وهكذا قوله :  ب�mه�م�ا فC الد� Cع�ه�م�ا و�ص�احCل�م� ف�ل ت�طCع CهCم�ا ل�ي�س� ل�ك� ب Cك� بCر وآت ذا( وقوله : )وبالوالدلين إخساناG(ت�ش�
 فالدلة عامة ، نعم لو كان من الاربي للسلم فإنه ل لينفق عليه لن الربm القصود اتلف نفسه ل إبقاؤه .)القرب حقه

. Qم / وإن طلب التزويج زو�جه وجوبا
---------

أي : ويب على النفCق إعفاف من تب له النفقة من الباء والجداد والولد وغيهم ، وليكون العفاف بزوجة حرة أو س�رلي;ة
ت�عفه ، لن ذلك ما تدعو حاجته إليه وليستضر بفقده .

وكذلك يب على السيد إعفاف ملوكه إذا طلب ذلك ، فإن ل ليقدر فإنه ليبيعه على من ليقدر على تزويه .
وكذلك إذا طلبت المة التزوليج فإنه عليه أن ليطأها ، أو ليزوجها ، أو ليبيعها على من يكنه أن ليعفها .

النفقة على المماليك
م / وفي الحديث ( للمملوك طعامه وكسوته ، ول يكلف من العمل إل ما يطيق ) .

--------------
 النفقة على الملوك .– رحه ال –ذكر الصنف 

فيجب أن لينفق على ملوكه .
 ( للمملوك طعامه وكسوته ... ) .– رحه ال –للحدليث الذي ذكره الصنف 

ولقوله تعال ( وابن السبيل وما ملكت أيانكم ) .

40



 جعلهم ال تت أليدليكم ، فمن كان أخوه- أي خدمكم - ( هم أخوانكم وخولكم وعن أب ذر . قال : قال رسول ال 
 ] أيخولكم[  تت ليده فليطعمه ما ليأكل وليلبسه ما ليلبس ول تكلفوهmمm ما ليغلبهmم فإن كلفتموهmمm فأعينوهmم ) متفق عليه .

خدمكم ، سوا بذلك لنم ليتخولون المور أي ليصلحونا .
. ويرم أن ليكلفه ما ل ليطيق

للحدليث السابق ( ول ليكلف ما ل ليطيق ) .
النفقة على البهائم

م / وعلى النسان أن يقيت بهائمه طعاماQ وشراباQ ول يكلفها ما يضرها ، وفي الحديث ( كفى بالمرء إثماQ أن يحبس عمن
يملك قوته ) .

-----------
أي : ويب على النسان نفقة بائمه بالعروف من علفها وسقيها وما ليصلحها وليقيها من البد والر .

 ( عذبت امرأة ف هرة حبستها حت ماتت ، ل هي أطعمتها إذ هي حبستها ، ول هي تركتهmاعن أب هرليرة . قال : قال رسول ال 
تأكل من خشاش الرض ) رواه مسلم .

النار ترك الرة بدون إنفاق . هذا الدليث على وجوب النفقة على اليوان الملوك ، لن السبب ف دخول تلك الرأة لفد
 (كفى بالرء إثاG أن يبس عمن يلك قوته ) .– رحه ال –وللحدليث الذي ذكره الصنف 

 ( ول ليكلفها ما ليضرها ) لا ف ذلك من الضرر عليها .قوله
: ه يي بيmإذا عجز مالك البهيمة عن النفاق عليها فإن

بيعهmا ، أو ليؤجرهmا ، أو ليذبهmا إن كانت ما تؤكل .
لن بقاءها مع عدم النفاق عليها ظلم ، والظلم تب إزالته .

وإن كانت ل تؤكل ول تشتى وهو عاجز عن النفاق عليها فإنه ليسيبها .
لدليث جابر ( أنه كان ليسي على جل له قد أع�يا ، فأراد أن ليسيب�ه ، .... ) متفق عليه .

باب الحضانة
م / هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه .

---------
 تعرليف الضانة وأنا : حفظ الطفل عما ليضره ، والقيام بصاله ف سن معينة .– رحه ال –ذكر الصنف 

وهي من ماسن الشرليعة السلمية وعناليتها ورعاليتها بالضعفاء والتاجي ، لن القصود منها أمور ثلثة :
 القيام بؤن الضون من طعامه وشرابه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه .الول :
 حفظه عما ليؤذليه برعالية حركاته وسكناته ف منامه وليقظته .الثاني :
 تربيته با ليصلحه ، سواء كان ذلك ف دلينه أو دنياه .الثالث :

وسبب الضانة : الفراق بي الزوجي ، فان الضانة ل ليأت موضوعها ال إذا حصل نزاع بي الزوجي بطلق أو غيه وبينهما
أطفال .

م / وهي واجبة على من تجب عليه النفقة .
---------
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لنه ليهلك بتكه فيجب حفظه عن اللك كما يب النفاق عليه وإناءه من الهالك .
: شروط الحضانة

حضانة لكافر .أن ليكون الاضن مسلماG ، فل الول : 
1-. ( Gولن يعل ال للكافرلين على الؤمني سبيل ) لقوله تعال
ولن الفاسق ل حضانة له [ عند المهور ] فالكافر من باب أول .-2
 [فأبواه ليهودانه أو لينصرانه أوولن الفتنة بالب الكافر أو الم الكافرة عظيمة جدا فإن ذلك فتنة عن دلينه وقد قال -3

يجسانه] ول سيما بعد تييزه أي حيث صار الطفل ميزاG وأصبح ليتلقى وليتعلم وليتب .
وذهب النفية  إل أن الذمية أحق بضانة ولدها السلم وعللواm ذلك أن الضانة مبنية على الشفقةm والم مسلمةm أو ذمية أت

.شفقة على طفلها من غيه 
وأن ليكون عدلG فل حضانة لفاسق .الثاني : 

وهذا مذهب جاهي العلماء أنه ل حضانmة لفاسmق .
 .لنه ل ليوثق بضانته -1
ولن ف الضانة ذرليعة إل إفساد الطفلm وتربيته على مساوىء الخلق .-2

واختار ابن القيم واختاره الشيخ السعدي : أن الفاسق له حق ف الضانة ، قالوا : وعليه العمل الستمر ف العصار والمصار
 ل ليكونوا يلون من الفسق ومع ذلك ل عهد النب فوأن الضانة تكون للوالد أباG كان أو أماG وإن كان فاسقاG ، ولن الناس ف

لG بيناG .قو كان هذا ثابتاG لنقل إلينا نلل نزع الضانة من أحد من ثبت فسقه وليثبت أن النب 
ول لن فيه رق .الثالث : 

فالضانة ل تكون لن فيه رق وهذا مذهب جهmور العلماء .
، فأسقط حقها بالنكاح وذلك لق الزوج فإن الرأة تنشغل بق زوجها] قال للمرأة [ أنت أحق به ما ل تنكحي لن النب 

فكانت أحق به ما ل تنكح ، وكذلك الرقيق مشغولm بق سيده ول شك أن شغله ف حق سيده أعظم من شغل الرأة بق زوجها
.

.ن له حقاG ف الضانmة ، إذ ل دليل على إسقاط حقه عنها ، ولنه أشفق من غيه أواختار ابن القيم : 
م / ولكن الم أحق بولدها ذكراQ كان أو أنثى إن كان دون سبع .

-----------
أي : إذا كان الضون دون سبع سنوات فالم أحق به من الزوج مال تتزوج وكانت صالة للحضانة .

قاء ، وحجري لهسCعاء ، وثدليي له سCوCذا كان بطن له وmC قالت : ليا رسول ال ! إن ابن هةG . ( أن امرأةGولدليث عبد ال بن عمر
CحCه من ، فقال لا رسول ال ع�ن وأراد أن لينتزع�ق�اء ، وإن أباه طلق�و�و�حm. أنت أحق به ما ل تنكحي ) رواه أبوداود :  

وfاء ] الوCعاء هو الناء وقصدت أن بطنها أليام حله كان وعاء لذا الطفل . [ بطني له وعاء[  cويفظه وحجري له ح mله يميه Gالواء : أي : مكانا [ .
، وجلته أن الزوجي إذا افتقا ولما ولد طفل ، فأمmه أول الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراG كان أو أنثى:قال ف الغن 

.وهذا قول ييي النصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ول نعلم أحداG خالفهmم
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هىوهذا التفصيل من الشارع الكيم راعmوإصلح شؤون mوحق الزوج الدليد ، فالم قبل الزواج متفرغة للطفل mفيه حق الطفل 
mفحقه علينا باق ، أما بعد الزواج فإنا ستهمل أحد القي إما حق زوجها وهو آكد وإما أن تعتن بزوجها فتهمل الطفل

.الذي يتاج إل العنالية الدائمmة 
 تنكحي  ل أنت أحق به ما:إذا تزوجت سقطت حضانتها للحدليث السابق الدليث دليل على أن الم .

وقد التمس الفقهاء عدة حكم لسقوط حضانتها إذا تزوجت :
: Qلنا قد تكون مشغوله عن الولد بعاشرة الزوج الدليد . أول 
: Qب�ل الزوج الدليد ، وهذا ليؤثر على الطفل .ثانياCأن هذا الصغي قد ليلحقه شيء من الفاء والغلظة من ق 
متى يسقط حقها من الحضانة إذا تزوجت ؟

 ليسقط حقها من الضانة بجرد العقد .فقيل :
وهذا مذهب المهور

فإذا عقد على الرأة ونازعها زوجها سقط حقها من الضانة .
قالوا : لنا قد تكون مشغولة بهام زوجها ومتطلباتm الياة الزوجية الدليدة .

 إن الضانة ل تسقط إل بالدخول .وقيل :
وهذا قول الالكية .

قالوا : إن الدخول هو المر الذي تنشغلm به الم عن طفلها .
 القول الول .والراجح

 ) ما لم تنكحيقوله ف الدليثGللمحضون أو بعيدا Gظاهره : سواء تزوجت قرليبا ( Gا. 
، لن القرليب له حق ف الضانةفل تسقط حضانتها لكن ذهب بعض العلماء إل أنا إذا تزوجت بقرليب من الطفل الضون 

وله شفقة تمله على رعالية الطفل .
ة إذا رضي الزوج ، وذلك لن حقها سقط لق الزوجmالشيخ السعدي أن الم أحق بالضان Gاختار ابن القيم واختاره أليضا

.الدليد ، فإذا رضي بإسقاط حقه ف حضانة هذه الرأة فل وجه لسقاط حقها 
م / فإذا بلغ سبعاQ ، فإن كان ذكراQ خي�ر بين أبويهc فكان مع من اختار .

---------
] ، فإن كان ذكراG خي بي أبوليه .وهو سن التمييز أي : إذا بلغ الضون سبع سنوات [ 

لدليث أب هرليرة . ( أن امرأة قالت ليا رسول ال ! إن زوجي ليرليد أن ليذهب بابن وقد نفعن وسقان من بئر أب عنبة ، فجاء
ه فانطلقت�m به ) رواه أبوداود .Cmذ بيد أمCmخما شئت ، فأهC : ليا غلم ! هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أليهCزوجها ، فقال النب 

واختار هذا القول شيخ السلم ابن تيمية وابن القيmم .وهذا قول الشافعي وأحد وإسحاق ، 
: والتخيي له شرطان أساسيان

: Qأن ليكون أبواه صالي للحضانة ، بيث تتحقق مصلحة الطفل عند أي واحد منهما .أول 
 : Qلن الم أشفق وأصب وأقوم لصاله من أبيه ، لنه يتاجثانيا ، Gمطلقا Cفحضانته لمه Gفإن كان معتوها ، Gأن ليكون الغلم عاقل

إل مزليد صب وتمل .
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قال العلماء : إذا كان بي البولين فرق فل اعتبار باختيار الطفل ف هذه الالة ، لن الطفل قد ليؤثر البطالة واللعب ، فربا
يتار من يد عنده اللعب والتساهل والعبث ، فل ليعرف مصلحة نفسه .

. فإنه ليقرع بينهما ، Gقالوا : وإن خي فلم يت فإنه ليقرع بينهما . أو اختارها معا
من أجل أن يفظه وليعلمه وليؤدبه ولكن ل يوز له أن ينعه من ، Gونارا Gأباه كان عنده ليل mقال العلماء : إذا اختار الطفل

زليارة أمهC ، وأما إذا اختار أمه فإنه ليكون عندها بالليل وليكون عند أبيه بالنهار ، من أجل أن يفظه وليعلمه وليؤدبه .
 كان أو أنثى –إذا مرض الطفل الميز Gفإن أمه هي الت ترضه ولو ل تكن هي الاضنة .– ذكرا 

م / وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتcها من أمcها وأبيها .
-------

وأما النثى فإذا بلغت سبع سنوات ، فاختلف العلماء عند من تكون ؟
 أنا تكون عند أبيها .القول الول : 

وهذا مذهب النابلة .
لنه أحفظ لا ، بشرط حفظها والعنالية با ، ول ليتكها عند ضرة تسيء لا ، وإل فل حضانة له .

.[ قال بعضهم : حت تبلغ ، وبعضهم قال حت تتزوج ]  أنا تكون عند أمها . القول الثاني :
وهذا قول مالك وأب حنيفة ورجحه ابن القيم .

لن الم أعلم با ليصلح ابنتها وأقوم بتبيتها وتعليمها ما تتاج إليه من شؤون النساء . 
أنا تي كالغلم .القول الثالث : 

وهذا قول الشافعي .
ال أعلم .والراجح 

م / ول يترك المحضون بيد من ل يfصونه ويصلحه .
--------

لفوات القصود من الضانة ، لن القصود من الضانة رعالية الضون وتربيته وإصلحه والقيام عليه با لينفعه ف الدنيا والخرة .
وا أعلم

وصلى ا وسلم على نبينا محمد
الشيخ / سليمان بن محمد اللهيميد

رفحاء –حححححححح 
الموقع على النت
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